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Concursos i anuncis

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

EDICTE

de 19 de novembre de 2008, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes 
dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions, de transport col·lectiu urbà 
de viatgers i d’autotaxis per a l’any 2009.

D’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema 
simpliicat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, 
de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, la 
Comissió de Preus de Catalunya ha acordat l’actualització de l’increment de les 
tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, transport col·lectiu urbà de viatgers 
i autotaxis per l’any 2009 i, en conseqüència, i d’acord amb el procediment previst 
a l’article 2.1 del Decret, ha resolt autoritzar els següents increments:

4,9% com a increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament 
d’aigua mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica actualitzada i la variació 
dels preus relatius dels factors que la componen, que es mantindrà vigent ins a la 
propera revisió.

5,4% com a increment mitjà de les tarifes dels serveis de transport col·lectiu urbà 
de viatgers mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica actualitzada i la variació 
dels preus relatius dels factors que la componen, que es mantindrà vigent ins a 
la propera revisió. Aquest increment s’aplicarà seguint les pautes metodològiques 
establertes al Decret 339/01, de 18 de desembre, esmentat anteriorment.

5,9% com a increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxis mitjançant 
l’aplicació de la fórmula polinòmica actualitzada i la variació dels preus relatius 
dels factors que la componen, que es mantindrà vigent ins a la propera revisió. 
Aquest increment s’aplicarà a les tarifes sense IVA.

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial 
de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data 
de la seva publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya, segons el 
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 
modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 19 de novembre de 2008

BELÉN MANZANO I LAHOZ

Secretària de la Comissió de Preus
de Catalunya

(08.324.143)
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