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Adreça subministrament:  

Número de contracte:  

 

Terrassa, 26 de juliol de 2021. 

 

Benvolgut/da, 

L’informem que els/les clients/es de Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. que, com vostè, tenen aigua 
de propietat i estan rebent el subministrament d’aigua a través d’un sistema d’aforament, han de canviar-
lo pel sistema de comptador d’aigua, en compliment d’allò establert al Reglament del servei públic 
d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, i que va entrar 
en vigor el 10 de desembre de 2018. 

La instal·lació del comptador ha de fer-se abans del 10 de desembre de 2021, d’acord a la Disposició 
Transitòria Segona de l’esmentat Reglament. Recordi que si no ho fa abans d’aquesta data, podria rebre 
una sanció per part de l’Ajuntament de Terrassa, ja que l’incompliment d’aquesta obligació està tipificat a 
l’article 99 lletra m del Reglament com a infracció greu. 

Quins avantatges tindrà en disposar d’un comptador d’aigua? 

 Sempre tindrà l’aigua que necessita. Evitarà els embussos de l’aforament i quedar-se sense aigua a casa. 

 Fomentarà l’estalvi d’aigua, no malbaratant-la. 

 Per l’aigua objecte del present subministrament i fins el límit del cabal reconegut en el document de 
Titularitat d’aigua de propietat pagarà, en concepte de mínim, el mateix import que venia pagant fins a la 
data. 

 En cas de ser més de tres persones empadronades a casa, reduirà la seva factura, ja que es podrà 
beneficiar de l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua. 

 Tindrà una pressió constant d’aigua a les instal·lacions i els electrodomèstics i les calderes funcionaran 
millor. 

Com pot demanar el canvi a comptador? 

Per sol·licitar el canvi a comptador ha de trucar al telèfon 93.521.97.69 (dies laborables, de 8h a 21h), per 
a que li donin CITA PRÈVIA i així ser atès presencialment a les nostres oficines del C/ del Nord, 78, per tal 
de formalitzar els tràmits corresponents i pressupost. 

Documentació a aportar el dia de la cita prèvia: 

1- Fotocòpia de l’escriptura de la finca. 
2- Nota simple Registral actualitzada de la inscripció de la finca. 
3- DNI. 
4- IBAN del compte corrent. 
5- Persona jurídica, a més: constitució, CIF i poders i DNI del legal representant. 

 

Atentament, 

MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA. 


