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      Mollet del Vallès, 18 de setembre de 2013     

 

Benvolgut Senyor Alcalde, 

 
Em plau remetre-li aquesta carta en qualitat de President de l’AIBV per donar compliment a 
l’acord adoptat a l’última reunió celebrada del Consell Rector de l’associació, que consisteix 
bàsicament en, exposar-li i demanar-li el següent: 
 
Com de ben segur té coneixement, les tarifes pel subministrament de l’aigua a la ciutat 
s’han incrementat durant aquest any per l’ús industrial un 70%, respecte a l’exercici 2012,  
degut a la total repercussió sobre les empreses, de l’augment de la tarifa d’ATLL, aprovada 
a finals de l’any 2012. 
 
Doncs bé, volíem manifestar-li el nostre desacord amb aquesta pujada tan 
desproporcionada. Els governants actuals van expressar públicament que aquest increment 
aprovat per ATLL no s’hauria d’haver repercutir totalment en els usuaris finals, como així ho 
han fet els altres municipis del nostre entorn on no hi hagut increments o les pujades 
màximes  han estat del 30% 
 
Per altra banda, ens preocupa l’ increment constant del preu de l’aigua. 
 
Es per això que li demanem que a tenor de que, en breu, el consistori iniciarà els tràmits 
per modificar les Ordenances Fiscals pel 2014, redueixi la tarifa pel subministrament de 
l’aigua, que aplica a les empreses, ja que aquesta pujada està afectant greument a les 
mateixes, no tan sols a les empreses que usen l’aigua pel seu procés productiu, sinó també 
a les empreses que únicament  l’usen pels sanitaris i les dutxes, ja que per curta que sigui 
la plantilla d’una activitat, de seguida, s’arriba a un consum de 1000m3 per trimestre i per 
tant a pagar un preu de 1,535 €/m3 La factura de l’aigua, per moltes empreses, ja s’ha situat 
com una preocupació afegida a la ja difícil situació econòmica que estan patint. 
 
Una de les possible vies per reduir la tarifa, potser seria, que Sorea assumeixi una part 
d’aquest increment aprovat a finals de l’any passat, que es busquin altres distribuïdors 
diferents del ja citat, que l’aigua no es compri en la seva totalitat a ATLL o es busquin fons 
alternatives com l’extracció dels aqüífers com ja està fent el municipi de la Llagosta. En  



 
 
 
 
 
definitiva, entenem que s’han de trobar solucions per abaratir el preu de l’aigua i realitzar 
aquelles inversions que, a la llarga, garanteixin que l’aigua no pugi més de preu, el que 
repercutirà també, favorablement en les empreses i els ciutadans del municipi. 
 
Per acabar, volem recolzar plenament el recurs administratiu que ha presentat l’Ajuntament 
davant l’Òrgan competent del Govern de la Generalitat de Catalunya contra l’increment de 
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable en alta per als exercicis de 2012, 
2013, 2014 i 2015, aprovada per l’empresa Aigües Ter-Llobregat. 

 

Aprofito l’avinentesa per transmetre-li la meva personal salutació, així com la del nostre 

Consell Directiu.   

 

Atentament, 
 
 
 
 
Joan Moretó i Reventós 
President 

 
 


