Mina, Aigües de Terrassa és una companyia de
servei d’aigua que té com a missió fer arribar a
tots els ciutadans el subministrament. Davant els
problemes de famílies amb escassos recursos
que no poden fer front al pagament de la factura, s’han establert un conjunt de mesures per
garantir que l’aigua arribi a tothom.

Per aquest motiu, Mina va posar en marxa l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua el febrer de
2013, d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa i la
Fundació Mina el 2014 implanta el Fons Social de
l’Aigua. Aquests ajuts poden significar un descompte de més del 79% del cost total del subministrament d’aigua (excepció dels impostos).
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Quin descompte pot
obtenir una família de
tres membres aplicant
la Tarifa Social i el Fons
Social de l’Aigua?

Amb un consum de 21 m3
d’aigua al trimestre (consum
mig de les famílies avui a
Terrassa), es pot estalviar
més de 21 euros

Amb els ajuts
socials (Tarifa Social
i Fons Social), no es
pagarà la quota
de servei (14,75€)
ni el consum del
primer bloc (5,01€)
fins a 15 m3. Només
es paga l’aigua
consumida en el
segon bloc (5,15€
en consumir 21 m3
d’aigua)
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Impostos:
Cànon de l’aigua.
Amb requisits, pot
sol·licitar a l’Agència
Catalana de l’Aigua
el cànon social.
IVA. L’establert pel
Govern Estatal

Entre 2013 i 2015 s’han atorgat bonificacions i ajuts per tarifa
i fons social per import de 101.154,08€

Així, una família de tres membres
amb la Tarifa Social i el Fons Social
de l’aigua, pagaria 18,44€ per consumir
21 m3 al trimestre.

Una família de tres membres
sense ajuts socials pagaria 40,17€
per consumir 21 m3 al trimestre.

Quin descompte pot obtenir una família de tres membres aplicant la tarifa
social i el fons social amb consum de 21 m3 d’aigua per trimestre?
Concepte
Quota servei

Sense ajut
social

Amb tarifa i % descompte
fons social

Euros total de
descompte

14,75€

0€

100

14,75€

Consum aigua 1r bloc
(0-15 m3)

5,01€

0€

100

5,01€

Consum aigua 2n bloc
(de 15 a 30 m3)

5,15€

5,15€

0

0€

Conservació comptador

1,27€

1,27€

0

0€

Cànon aigua

10,21€

10,21€

0

0€

IVA

3,78€

1,81€

1,97€

40,17€

18,44€

21,73€

Total

A partir de la tercera persona empadronada a l’habitatge, el límit del 2n. bloc, als efectes de consum i de la
quota de servei s’amplia en 5 m3/trimestre

