
IL·LM. SR.: 
 
 
 

 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U., (d'ara endavant AGBAR), i en el seu 

nom i representació na Berta Trillo Ballester, major d'edat, amb DNI núm. 73.193.298 F i domicili 

professional a l’Edifici D38, Passeig de la Zona Franca número 48 de Barcelona, per tal com és 

Apoderada d'aquesta Societat, atentament, 

 

E X P O S A: 
 
Que aquesta Societat és concessionària del Servei Municipal d'Aigua Potable de Les Franqueses 
del Vallès. 

Que el darrer estudi complet per a la determinació de les tarifes a aplicar fou redactat el mes de 

novembre de 2021, i les darreres tarifes aprovades són vigents a partir del 22 de gener de 2022. 

Que des d’aquesta data s’ha registrat un increment molt important del cost de l’energia elèctrica que 

afecta a l’evolució econòmica del Servei, per la qual cosa cal procedir a la revisió de les tarifes vigents 

a l’actualitat a fi d’assolir el requerit equilibri de la concessió, tal i com ho disposa la legislació vigent al 

respecte. 

Que s’adjunta estudi econòmic realitzat a tal efecte, del qual resulta l’increment del 4,01% que ve 

justificat detalladament al cos de l’estudi. 

Per tot això, atentament, 

S O L · L I C I T A : 
 

Que tenint per presentat aquest escrit i l'estudi econòmic que l'acompanya, tingui a bé d'admetre'ls, 

informar favorablement la sol·licitud de tarifes d'aquesta Societat, que es concreta a continuació:  

 

 

 

 

 

 



 

 

a)  Tarifes de subministrament d'aigua

Mínim de consum facturable 10 m3/uc/mes

Preu del subministrament (*) (**)

   Fins al mínim 0,3632 €/m3

   Del mínim al triple del mínim 0,9160 "

   Excés del triple del mínim 2,7114 "

Complement de tarifa pel finançament de les noves inversions

   Fins al mínim 0,0285 €/m3

   Del mínim al triple del mínim 0,0637 "

   Excés del triple del mínim 0,1032 "

b)  Conservació comptadors 0,30 €/ab/mes

(*) Unitats de convivència de més de 4 persones

(**) Fuites internes

Sol·licitat

Per a les unitats de convivència de més de 4 persones, s'ampliarà el tram del 2n bloc de

consum en 3 m 3 /mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 4 persones. Serà
d'aplicació als abonats que tinguin reconeguda per part de l'ACA aquesta condició.

En el cas de fuites internes, una vegada verificada la seva existència, s'aplicarà el preu del
primer bloc al consum que excedeixi del volum facturat en el mateix període de l'any anterior,
sempre i quan no s'hagi produït cap altra fuita en els darrers dos anys.

 
 

 
 

Les Franqueses del Vallès, catorze d’octubre de dos mil vint-i-dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
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