Nota de premsa
Terrassa, 26 de maig de 2014

El Govern Municipal porta al Ple l’ampliació dels
beneficiaris de la Tarifa Social de l’Aigua
Els pensionistes amb pocs recursos també podran acollirse’n, com els aturats

L’Ajuntament de Terrassa debatrà al ple ordinari de maig, a proposta del Govern
Municipal, l’ampliació dels beneficiaris de la Tarifa Social de l’Aigua. L’objectiu de la
revisió de la tarifa és incloure com a beneficiàries les persones que estiguin
percebent una pensió per part de la Seguretat Social o de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials, sempre que tinguin ingressos que no superin el límit
de renda de suficiència de Catalunya. Fins ara només podien demanar aquesta tarifa
les persones en situació d’atur. Així, en cas que el Ple aprovi dijous la modificació, a
partir del 2 de juny les condicions per acollir-se a la tarifa seran:
Ser major de 18 anys.
Estar empadronat en el domicili en el qual es demana l'aplicació de la tarifa
social d'abastament d'aigua.
Estar en situació d'atur o ser beneficiari d’una pensió contributiva de la
Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o mort, o d’una pensió
no contributiva de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per
invalidesa o jubilació.
Haver obtingut ingressos anuals iguals o inferior als que s'estableixen en el
següent quadre, que pren com a referència l'Indicador de renda de suficiència
de Catalunya.
Residents

Límit renda*

1

7.967,73 €

2

8.366,12 €

3 o més

9.162,89 €

* Fins que la Generalitat de Catalunya actualitzi la renda de suficiència de Catalunya es pren com a referència la
de 2012.
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No disposar ni el sol·licitant ni cap persona que visqui a l'habitatge, altres
immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.

La tarifa social del servei d'abastament consisteix en una quota de servei reduïda al
90% de l'habitual per als dos primers trams de consum. Així, els abonats que
consumeixin fins a 15 m³ al trimestre hauran de pagar 1,29 € de quota de servei en
lloc dels 13,09 € que es paguen sense bonificació. En cas de consumir entre 16 i 30
m³ en el trimestre es pagaran 1,46 €, en lloc dels 14,75 € de quota normal.

745 factures bonificades el 2013
L’Ajuntament de Terrassa va ser pioner en aprovar una tarifa social de l’aigua per a
l’any 2013 i ara el Consistori i MINA Aigües de Terrassa, l’empresa concessionària
del servei, han fet una valoració dels resultats i han acordat l’ampliació. En el primer
any d’aplicació de la Tarifa Social s’hi van acollir 505 famílies i es van girar un total
de 745 factures bonificades, el que ha suposat per a MINA deixar d’ingressar
7.553’80 €. La xifra representa menys del 20% dels 44.000 € que es va acordar com
a límit per a implantar la mesura.
Ara el Consistori ha acordat amb la concessionària que per l’any 2014 el límit en
l’impacte econòmic de la Tarifa Social serà de 100.000 euros. Amb aquesta quantitat
es preveu que es podran assumir totes les sol·licituds vigents més les que es facin a
partir del juny amb les noves condicions. També s’ha acordat reforçar les accions
d’informació i difusió de la Tarifa Social tant per part de MINA com de l’Ajuntament.

Tramitació de la Tarifa Social de l’Aigua
Les persones interessades hauran de presentar:
Instància de sol·licitud de tarifa social amb declaració responsable del
compliment de tots els requisits necessaris per accedir-hi.
Autorització per a la consulta de dades a altres administracions relatives al
nivell de renda, situació d’atur i percepció de pensions.
Darrera factura trimestral del subministrament d’aigua.
Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol Oficina Municipal d’Atenció al
Ciutadà o a la Seu Electrònica (www.seuelectronica.terrassa.cat)
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