
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ELS QUE COBREN 

Xavier Bigatà Ex Conseller de Política Territorial amb CiU 

Manuel Bustos 
(PSC) 

Alcalde de Sabadell i President de la 
Federació de Municipis de Catalunya 

Francisco Bustos 
(PSC) 

Germà de l’anterior i regidor de 
l’Ajuntament de Sabadell 

ELS QUE FAN LA FEINA BRUTA 

Montserrat Mundi 
(CiU) 

Alcaldessa de Sant Quirze 

Antoni Rebolleda 
(PSC) 

Primer tinent d'alcalde de Sant Quirze i 
President del Consell Comarcal 

 
 
 
 
 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

EL NEGOCI DE L’AIGUA 
 

Telèfon, llum, gas… serveis bàsics o negoci? 
 
Mentre els usuaris es gasten una fortuna en aparells d’osmosi, 
per millorar la qualitat de l’aigua, filtres anti cal etc... CASSA 
(Aigües de Sabadell), en treu profit, convenientment assessorat i 
amb el vot favorable dels nostres representants polítics. 
 
Mentre el consum d’aigua baixa, el repartiment de beneficis de 
CASSA puja. Els personatges de tot aquest muntatge són: 

EL QUE CAL SABER 

Des de que es va signar 
l’acord amb CASSA l’any 
2003, la quota del servei ha 
passat de 0,62 € a 9,64 € 
(un 1454%). 
 
 
Anualment els increments 
del preu de l’aigua, són 
aprovats pel Ple municipal, 
el mes de juny. 
 
 
L’any 2008, coincidint amb 
el final de la sequera i 
degut a l’estalvi realitzat,   
l’increment de l’aigua va 
estar de l’11,39% 
 

 Les famílies amb 4 o més 
residents, tenen dret a  
descomptes amb un tràmit molt 
senzill (consulteu la nostra web) 
 
 
Segons l’Ajuntament , l’any 2008 
es van aprofitar les aigües 
subterrànies pel reg dels carrers. 
Segons l’Agència Catalana de 
l’Aigua, no es va donar permís. 
Qui menteix?  
Nosaltres ho tenim clar. 
 

L’any 2009, segons l’auditoria de 
CASSA, les remuneracions 
rebudes, per administradors i 
directius van pujar a 901.000 €. 
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2.222 milions de dèficit 

 
El Parlament ha aprovat una moció de CiU per un nou model de 
finançament, del dèficit de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Aquests darrers 4 anys el cànon s’ha apujat entre un 22% i un 53% 

 



 
 
 

RESIDENTS Tram 1 Tram 2 Tram 3 

menys de 4 fins a 20 m3 de 20 a 36 m3 més de 36 m3 

4 fins a 26 m3 de 26 a 48 m3 més de 48 m3 

5 fins a 32 m3 de 32 a 60 m3 més de 60 m3 

6 fins a 38 m3 de 38 a 72 m3 més de 72 m3 

més de 6 fins a 44 m3 de 44 a 84 m3 més de 84 m3 

 

Detall de la factura 
     Quantitat  Preu Unitari  Subtotal IVA 
             m3            euros     euros 
Quota de servei         9,64  7 % 
Tram 1 (fins a 20 m3)        20  0,2321   4,64  7 % 
Tram 2 (de 20 a 36 m3)       16  0,4665   7,46  7 % 
Tram 3 (a partir de 36 m3)   10  0,9376   9,38  7 % 

Total Servei d’aigua               31,12 
 
Cànon tram 1     20  0,3972   7,94  7 % 
Cànon tram 2     16  0,8472             13,56  7 % 
Cànon tram 3     10  2,1180             21,18  7 % 

Total Cànon de l’aigua                42,68 
 
Total IVA 7 % de 31,12 €        2,18 
Total IVA cànon de l’aigua 7 % de 42,68 euros     2,99 

Total IVA          5,17 
TOTAL DE LA FACTURA                78,97 euros 

TRAMS SEGONS EL NÚMERO DE RESIDENTS (1) 

(1) Cal comunicar-ho a la Companyia. Consulteu la nostra web. 
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Trams de consum, a més consum, 
més preu.  
Però què passa amb les famílies 
amb més membres? 
Els trams canvien en funció dels 
membres empadronats a la 
vivenda, cal però comunicar-ho a la 
Companyia. 

Amb els mateixos trams, la 
Generalitat cobra el cànon sobre 
l’aigua que en els darrers 4 anys, 
s’ha pujat un 19,28% 

L’IVA es cobra sobre tots els 
conceptes del rebut de l’aigua. 
Aquest mes de juliol ha canviat 
d’un 7 a un 8 %, incrementant 
doncs, encara més, la pressió fiscal 
sobre les famílies. 


