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Els industrials reclamen una reducció del preu
de l’aigua a Montornès
La patronal presenta al·legacions a les ordenances

última actualització: 30-11-2014 (10:00)

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès ha presentat al·legacions a les ordenances
fiscals de l’any que ve a Montornès reclamant una substancial reducció del preu de
l’aigua.

Segons la patronal, que té una vintena d’empreses associades al municipi, la tarifa que s’aplica a les
indústries es divideix en tres trams, en funció del consum i va dels 0,91 fins als 4,84 euros en el cas que es
consumeixin més de 55 metres cúbics per trimestre. “És un preu desorbitat”, diu el secretari general adjunt de
la patronal, Demina Tabbia.

En l’al·legació, es diu que les tarifes “són molt injustes i no afecten només les empreses que fan servir l’aigua
per al seu procés productiu sinó també les empreses que només la fan servir per a sanitaris i dutxes, ja que,
per curta que sigui la plantilla, s’arriba a un consum de 55 metres cúbics per trimestre”.

Els empresaris afegeixen que el preu de l’aigua industrial a Montornès és molt més elevat que el d’altres
municipis. A Parets es paga un màxim d’1,373 euros per metre cúbic; a Montmeló 2,285; a Mollet 1,569 i a
Martorelles 1,76.

D’altra banda, la mateixa patronal també ha presentat al·legacions contra l’IBI que s’aplica al 10% de les
finques industrials de més valor cadastral perquè, tot i que el tipus s’ha rebaixat del 0,930 al 0,885, la
revalorització anual del 10% del valor cadastral fa que l’any vinent el rebut pugi un 5%, mentre que el tipus
general també baixa del 0,625 al 0,569 i els rebuts s’apujaran només un 0,3%.
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