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Aigües Ter Llobregat actualitza la tarifa 
d’abastament en alta per eliminar el seu 
dèficit i garantir la seva viabilitat 
  

 

 El preu que fixa l’empresa pública no repercuteix de manera directa 
en els ciutadans, sinó que és matèria primera per a les empreses 
subministradores 
 

 L’increment oscil·larà en el rebut final de l’aigua entre el 2 i el 10%, 
que suposarà un augment mitjà en el rebut d’entre 1,5 i 2 euros al 
mes 
 

 En el darrer any, l’empresa pública ha reduit els costos en un 18% i 
ha treballat per refinançar el seu deute, però aquest darrer punt no 
ha estat possible degut al tancament dels mercats 

 

 Aquesta decisió no té res a veure amb el procés d’externalització 
del servei i respon a la necessitat de disposar d’ingressos per fer 
front als pagaments pendents, tenint en compte que des de 2007 
s’han incomplert les actualitzacions de tarifa previstes  

 
 
 
El consell d’administració d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha aprovat avui 
l’actualització de la tarifa d’abastament en alta, que comportarà un augment del 
rebut final de l’aigua per als usuaris de l’àrea metropolitana de Barcelona 
d’entre el 2 i el 10%, que suposarà un augment mitjà entre 1,5 i 2 euros al mes. 
Cal tenir en compte que la tarifa que fixa l’empresa pública no repercuteix de 
manera directa en els ciutadans, sinó que és matèria primera per a les 
empreses subministradores. 
 
Aquesta decisió permet adequar el preu de l’aigua al seu cost de captació, 
potabilització i distribució en alta, donant compliment als reiterats acords que 
des de l’any 2007 el consell d’administració d’ATLL ha pres, sense que 
s’haguessin arribat a aplicar, acumulant un retard de més de 5 anys. Així 
mateix, en aquest període de temps s’han fet noves infraestructures 
(dessalinitzadora del Llobregat, connexió Trinitat-Fontsanta, millores en les 
potabilitzadores d’Abrera i Sant Joan Despí, entre d’altres), que han comportat 
un augment dels costos, els quals no s’han repercutit en el rebut, tal i com 
estableix la Directiva marc de l’aigua europea.  
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La mesura aprovada avui permetrà a ATLL reequilibrar les seves finances, 
evitant el dèficit que posa en perill de continuitat del proveïment d’aigua a 4,5 
milions de catalans, i començar a reduir el deute, que supera els 660 milions 
d’euros.  
 
Aquesta mesura se suma al pla de reducció de costos de la companyia que en 
el darrer any han disminuït un 18%, cosa que garantirà la viabilitat econòmica 
d’ATLL, independentment de si s’externalitza el servei que presta.  
 
 
25 de juliol de 2012 


