
T’ajudem a mantenir els subministraments bàsics d’aigua, gas i llum

Evitar el tall
de subministrament d’aigua 

El Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat, en el ple del 25 de març, un protocol per evitar els talls de subministra-
ment a qualsevol ciutadà que no pugui fer-se càrrec de les factures, garantint aquest bé bàsic i imprescindible a 
l’àrea metropolitana de Barcelona.

Característiques de la mesura
Davant de la situació que un ciutadà es vegi incapacitat de fer front a les factures de subministrament d’aigua els 
serveis socials del seu Ajuntament li preguntaran per la seva situació per saber si és un potencial beneficiari de la 
tarifa social i/o ecològica de l’AMB, de forma que el preu de les factures futures sigui més econòmic.

Si el nombre de membres censats a la unitat familiar o convivencial és superior a 3, la gestió per apuntar-lo per 
aquest supòsit la pot fer la companyia o l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant, li indicaran que vagi a un d’aquests 
llocs, li explicaran com es fa la petició i li facilitaran els models de petició i llistat de documentació que ha de pre-
sentar.

Si pot formar part de la tarifa social (ingressos familiars reduïts segons els supòsits del cànon social de l’aigua ges-
tionat per l’ACA) li indicaran que cal que vagi directament a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els Serveis Socials 
li explicaran com es fa i li facilitaran els models de petició i llistat de documentació que ha de presentar l’usuari a 
l’ACA.

Independentment del punt anterior, que serviria per a factures futures, si Serveis Socials considera que l’usuari 
està en situació de dificultats, actuarà de la manera següent:

Mirarà si es pot integrar dins d’algun Fons Social de la companyia o, si és el cas, a partides dels Ajuntaments pre-
vistes per això.

L’Ajuntament decidirà, prèvia valoració social, si es fa càrrec de la part no coberta pel Fons o, alternativament, es fa 
càrrec de tot.

En cas que l’Ajuntament hagi acordat fer-se càrrec del deute, els Serveis Socials comunicaran a la companyia que 
no talli el subministrament.

Durant tot el procés de valoració, l’AMB no donarà autorització per tallar el subministrament, i tampoc ho farà si 
finalment es valora la vulnerabilitat del ciutadà. 

Què és?
Mesura que impedeix la interrupció del subministrament d’aigua 

Qui es pot acollir?
Persones en situació de vulnerabilitat econòmica que, degut a un impagament, 
han rebut un avís de tall de subministrament.

Requereix tramitació? Sí.

On es tramita? Centre de Serveis Socials Bàsics i Aigües de Barcelona.
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