Nota de premsa
Terrassa, 1 de juliol de 2015

Avui es comença a aplicar l’ampliació de la tarifa
social de l’aigua acordada pel 2015
Es preveu que el nombre de famílies beneficiàries es dupliqui, com a mínim

Avui dimecres, 1 de juliol, es comença a aplicar l’ampliació de la tarifa social de
l’aigua que va aprovar l’Ajuntament de Terrassa el passat mes de febrer. Les
principals novetats són, d’una banda, que el nivell de renda màxim de la família
sol·licitant s’ampliarà i, d’una altra, que ja no serà imprescindible estar a l’atur o ser
pensionista com fins ara per poder acollir-se a la tarifa social.
El nivell de renda màxim dels abonats que podran sol·licitar la tarifa social
s’incrementarà com a mínim en un 40 %, per a persones que visquin soles. En el cas
de famílies formades per tres persones o més, aquest augment pot arribar al 120%.
És a dir, que ara s’hi podran acollir famílies que tinguin el doble d’ingressos del
màxim que hi havia fins ara.
Des de que es va implantar la tarifa, el nombre de famílies beneficiàries ha anat
augmentant constantment: 508 el 2013, 1.141 el 2014 i 1.567 a maig de 2015. Es
preveu que amb l’ampliació, el nombre de families que s’hi podran acollir serà com a
mínim el doble de l’actual.
La tarifa social de l’aigua consisteix en una reducció del 90% en la quota de servei
per als dos primers trams de consum, és a dir, fins a 30m3/trimestre. Tot i estar
aprovada des del febrer, l’ampliació es fa efectiva ara perquè d’aquesta manera es
podrà absorbir l’impacte econòmic que suposarà l’ampliació de famílies beneficiàries
sense haver de fer cap increment de les tarifes del servei.
La tarifa social de l’aigua, juntament amb el protocol per evitar talls de
subministrament a les famílies sense recursos es va establir el 2013 arran un acord
pioner entre l’Ajuntament de Terrassa i MINA, Aigües de Terrassa, que va situar
Terrassa com a municipi de referència en política social de l’aigua. El 2014,
Fundació Mina va crear Fons Social de l’Aigua per complementar la tarifa social,
beneficiant més de 400 famílies, i el 2015 l’Ajuntament de Terrassa i MINA, Aigües
de Terrassa van acordar no augmentar les tarifes per l’any en curs.

Ajuntament de Terrassa
Servei de Premsa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

MINA, Aigües de Terrassa
Dept. de Comunicació
93 7362837
comunicacio@aiguesdeterrassa.com
www.aiguesdeterrassa.com

D’aquesta manera, el Consistori i l’empresa concessionària del servei fan palesa la
voluntat d’ambdues parts de continuar contribuint a disminuir els efectes negatius
que tota la societat està patint per la continuada situació de crisi econòmica i de
continuar col·laborant per tal de garantir a tota la ciutadania l’accés a un bé bàsic
com és l’aigua.
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