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Administració Local

2013-09000
Ajuntament de Tortosa

EDICTO

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 5 d’agost de 2013 ha adoptat l’acord de modifi car les tarifes del servei 
municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable, les quals s’annexen.

Contra l’objecte d’aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de la seva publicació, sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Ferran Bel i Accensi, l’alcalde.
Tortosa, 6 d’agost de 2013.

ANNEX 
TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE TORTOSA

Tarifa primera. Subministrament d’aigua

Abonats sense comptador 2013
Tipus (€/mes)
Abonats tipus A 3,092
Abonats tipus B 6,667
Abonats tipus C 11,360

Abonats amb comptador d’ús domèstic (No Mig Camí)
Blocs de consum (€/m3)
de 1 fi ns a 10 m3 al mes 0,11
de 11 fi ns a 18 m3 al mes 0,34
>18 m3 mes 0,68

Abonats amb comptador d’ús comercial / industrial i hospitalari 
Blocs de consum (€/m3)
De 1 fi ns a 10 m3 al mes 0,308
De 11 fi ns a 18 m3 al mes 0,539
>18 m3 mes 0,770

Abonats amb comptador d’ús Municipal
Blocs de consum (€/m3)
De 1 fi ns a 15 m3 al mes 0,150
més de 15 m3 al mes 0,220

Abonats Mig Camí
Blocs de consum (€/m3)
de 1 fi ns a 10 m3 al mes 0,250
de 11 fi ns a 18 m3 al mes 0,625
>18 m3 mes 0,875
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Quota de servei.
DIÀMETRE mm. 2013 (€/mes
13 6,882
15 7,502
20 9,341
25 13,368
30 i majors 28,179

Tarifa segona. Utilització de comptadors
DIÀMETRE mm. 2013 (€/mes)
13 0,655
15 0,714
20 0,889
25 1,298
30 i majors 2,682

Tarifa tercera. Serveis diversos
DRETS D’EMPALMAMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Per la prestació de servei en cadascun dels abonats que causin alta o modifi cació de contracte 
de subministrament

88,62 €

GESTIÓ DE TRAMITACIÓ PER COBRAMENT DE REBUTS IMPAGATS
Per la tramitació de la gestió de cobraments amb comunicació i actuacions que se’n derivin 43,82 €

GESTIÓ DE DEVOLUCIÓ REBUTS BANCARIS IMPAGATS
Per cada rebut retornat amb autorització de càrrec al compte del titular 1,31 #€

MANTENIMENT ESCOMESES CONTRA INCENDIS
Pel manteniment de les escomeses contraincendis i verifi cació del seu correcte ús. 34 €/ trim

DIPÒSIT DE FIANÇA
Per cada alta d’abonat d’aigua es dipositarà una fi ança per a respondre a possibles pagaments pendents davant 
l’Empresa. L’import es calcularà per a cada tipus d’usuari segons la tarifa que sigui d’aplicació, i correspondrà a un 
consum de 20 m3 al mes durant un període de facturació, més la quota de servei íntegra del mateix període. 

L’import meritat per subministrament domiciliari d’aigua potable segons s’especifi ca a les tarifes indicats en €/m3 
es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. Els imports 
indicats en  €/mes s’aplicaran sobre cadascun dels mesos inclosos en el període de facturació. Els imports detallats 
en la tarifa tercera s’aplicaran per cadascun dels conceptes indicats.
Als subministraments d’aigua que es contractin sense comptador per a descalcifi cadors comunitaris se’ls hi aplicarà 
la tarifa del servei equivalent a un abonat sense comptador tipus A per a cada dues unitats de consum a les que 
abasti.

Periodicitat de liquidació
El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat trimestral.

Bonifi cació de tarifa d’aigua i de clavegueram per a usos domèstics de l’habitatge habitual
Primer - Gaudiran d’una bonifi cació del 75% del primer tram de la tarifa de consum d’aigua per a ús domèstic de 
l’habitatge habitual les persones que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:
a) Que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de la unitat de convivència sigui inferior a l’IRSC anual.
b) Que l’habitatge sigui la vivenda habitual del benefi ciari.
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c)  Que el benefi ciari sigui titular del contracte de subministrament d’aigua.
c)  Que el benefi ciari i la resta d’integrants de la unitat de convivència es trobin al corrent del compliment de les 

seves obligacions fi scals amb l’Ajuntament de Tortosa i estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions 
amb l’EMSP, SL.

e)  Que el benefi ciari hagi efectuat la domiciliació bancària del pagament del rebut de l’aigua.
f)  Que l’habitatge tingui un comptador individualitzat, el potencial ús del qual sigui única i exclusivament per a ús 

domèstic.
g)  Que el consum trimestral d’aigua no superi els següent límits, establerts en funció del nombre de persones 

integrants de la unitat de convivència: 

Nombre d’integrants de la unitat de convivència Consum màxim, en metres cúbics trimestrals
Fins a 2 Fins a 15 m3/trimestre natural
Fins a 4 Fins a 24 m3/trimestre natural

Més de 4 Fins a 30 m3/trimestre natural

Segon - La bonifi cació tindrà efectes durant l’any natural següent al de la formulació de la sol·licitud. 

Tercer - Per gaudir de la bonifi cació, les persones interessades han d’instar-ne la concessió, per a cada any natural, 
presentant al SAC de l’Ajuntament de Tortosa la documentació següent:
a)  Sol·licitud, formulari normalitzat, relacionant els integrants de la unitat de convivència.
b)  Declaracions o certifi cats d’imputacions de renda del darrer exercici emès per l’Agència Tributària per cada 

integrant de la unitat de convivència major de 16 anys, o bé signar les corresponents autoritzacions per tal que el 
propi Ajuntament pugui efectuar la consulta telemàtica de les dades de tots ells, així com certifi cats de qualsevol 
altre ingrés que s’hagi percebut. 

c)  Fotocòpia de l’últim rebut d’aigua.
d)  Darrer rebut de l’IBI de l’immoble a què es refereixi, en cas de que el sol·licitant en sigui el propietari, o contracte 

de lloguer o altre títol habilitant, en cas de no ser-ne el propietari.

Quart - Les dades del Padró Municipal d’Habitants, llevat de prova en contra, s’utilitzaran per comprovar els requisits 
d’empadronament, habitatge habitual i nombre i relació d’integrants de la unitat de convivència.

Cinquè - El període per sol·licitar la bonifi cació serà de l’1 d’octubre fi ns el 30 de novembre de l’exercici anterior 
al que hagi de tenir efecte. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini serà considerada extemporània. Per 
excepció, el període per sol·licitar la bonifi cació que hagi de tenir efectes el quart trimestre de l’any 2013 serà del 15 
de setembre al 31 d’octubre de 2013.

Sisè - La bonifi cació s’estendrà, en les mateixes condicions, al concepte de clavegueram.
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