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L’IBI NO BAIXARÀ UN 8% 

 El Ple Municipal de juliol aprovava acollir-se a la llei de l’Estat, la qual 

permetia baixar  el valor cadastral de les vivendes un 8% i com a 
conseqüència el mateix percentatge en el rebut de l’IBI. 
Finalment al Ple Municipal d’octubre , si be es respectava la rebaixa 
del valor cadastral, però s’incrementava el coeficient . 

Recordarem que fins  l’any 2015 la meitat de les 
vivendes de Sant Quirze pagaven un coeficient 
de 0,5053 i l’altre meitat un 0,5356, el 2016 
pagarem tots un coeficient de 0,5464, això 
significarà que la rebaixa efectiva del rebut, serà 

del 0,51 i del 6,14% respectivament. 
El motiu d’aquest augment, sempre segons l’Ajuntament, ve justificat 
per la caiguda d’ingressos que això generaria i com a conseqüència, 
l’endeutament que caldria incrementar. 

ESTALVIAR EN EL REBUT DE LA LLUM 

Un dels grans enrenous que tenim a les 

llars avui en dia, es poder desxifrar el 
rebut de la llum, a primera vista sembla 
senzill, però si volem estalviar en el que 
paguem, és a on xoquem en un laberint de 
tarifes, horaris, etc.... 

Podem estalviar-nos diners per diferents vies: 
A) Baixant la potència contractada. Hem de tenir clar que la nova 

potència, serà el màxim consum que ens permetrà la 
instal·lació. 

B) Instal·lant bombetes led, als punts de llum que estiguin 
encesos més hores al dia (menjador, exterior, etc...) 

C) Contractant amb la companyia,  la discriminació horària (doble 
comptador). Si el 30% del consum que tenim el fem en hores 
de tarifa reduïda, ja ens pot sortir a compte. 

 
Malgrat tot i en el millor dels casos, l’estalvi que podríem tenir 
estaria al voltant dels 10-15 € mensuals. 
En la web de la REE (Red Eléctrica) www.esios.ree.es/lumios podem 
fer una prova escollint la pestanya del tipus de tarifa que tenim (per 
defecte o  amb discriminació horària), entrarem el periode de 
lectura del darrer rebut que tinguem i el número de kilowatts 
consumits. A l’apartat “consum d’energia” ens donarà el preu mig de 
l’energia en aquest període, comparant-lo amb el del nostre rebut, 
podrem saber si podem millorar els nostres hàbits de consum. 
Com que el tema es complex i no dona per publicar-ho, hem creat 
un document on publiquem més informació al respecte. 

www.favsq.org/llum.pdf 

PRESSUPOST 2016, MÉS DEL MATEIX 
Amb un increment del 3% i un total de  19.176.286,39€ , el 

pressupost d’aquest any no serà debatut per la ciutadania, que haurà 
d’esperar al del 2017.  
El pressupost no porta cap modificació ni canvi digne de menció i 
com a conseqüència, moltes coses que creiem s’haurien d’anar 
canviant i d’altres que no entenem. 
Mentre es fa un anàlisi del cost del servei d’escombraries, no es fa 
anàlisi en profunditat de molta despesa que creiem es malbarata. 
Tanmateix el increment de la inversió es subdivideix en moltes 
petites inversions, que no beneficiaran al conjunt del poble. 

http://www.favsq.org
http://www.esios.ree.es/lumios
http://www.favsq.org/llum.pdf


PER ON ENS ARRIBA L’AIGUA DE L’AIXETA? 

Hem visitat les instal·lacions d’aigua que tenim a Sant Quirze i aquí us en fem un resum, per tal de que 

estigueu informats: 
El subministrament principal arriba mitjançant una canonada soterrada per sota de l’avinguda Arraona. 
Un entrada de subministrament a l’alçada de la benzinera de Repsol, regula la pressió de subministrament 
a la zona de Mas Duran. 
La pròpia pressió que porta la canonada principal fa que tres dipòsits amb una capacitat de 4.500 m3, 
situats a la Serra de Galliners, donin el servei a tot el poble. 
Tres dipòsits més, amb una capacitat total de 3.900 m3 i situats també a la part alta del poble, regulen el subministrament a les urbanitzacions 
que estan al tocar de la Serra (Vallsuau, Mirador i part de Sant Quirze Parc). 
Una de les particularitats prou coneguda, és que la gran majoria de canonades que tenim al poble son de fibrociment, el que provoca un 
nombre important d’avaries. La substitució d’aquestes, així com la instal·lació d’altre material, comportaria una important inversió. 
Segons CASSA, la quota de servei que paguem a Sant Quirze és molt baixa comparada amb la d’altres poblacions; hem buscat informació (1) 
referent a al preu mig de l’aigua (incloent-hi les quotes i el cànon) i els resultats han estat: 

 

(1)
 Informació facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Preus a 01.01.2015 inclou lloguer, cànon i preu de l’aigua. 

Població Habitants Preu aigua (1) 

Sant Quirze 19.602 1,435 €/m3 
Roses 19.575 1,350 €/m3 
Les Franqueses 19.446 1,087 €/m3 

Amposta 20.952 1,133 €/m3 

Banyoles 19.299 1,617 €/m3 

LES MASÍES POC CONEGUDES DE SANT QUIRZE 
 

Ca n’Arus Can Camps Can Ferran Can Canals Can Casablancas 
Can Viver  
de la Serra 


