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Administració Local

2015-11419
Ajuntament de Tortosa

EDICTE

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 30 de novembre de 2015, ha adoptat l’acord de mantenir durant l’any 
2016 la vigència de les actuals tarifes del servei municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable, que van 
ser aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 5 d’agost de 2013, publicades al BOP de Tarragona 
núm. 188 de 13.08.2013, a excepció de la tarifa segona, relativa a la utilització de comptadors, la qual resulta 
modifi cada segons s’especifi ca en l’annex I al present anunci, així com la regulació de la bonifi cació de la tarifa 
d’aigua i de clavegueram per a usos domèstics de l’habitatge habitual, que passa a tenir la redacció que s’inclou en 
l’annex II al present anunci.

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, 2 de desembre de 2015.

ANNEX I

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

Tarifa segona. Utilització de comptadors

DIÀMETRE mm. 2016 (€/mes)
13 1,555
15 1,614
20 1,789
25 2,198
30 i majors 3,582

ANNEX II

“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.
c) Que el benefi ciari sigui titular del contracte de subministrament d’aigua.
d) 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
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Segon - La bonifi cació tindrà efectes des del primer dia del segon trimestre natural posterior a la data de la sol·licitud 
i fi ns al dia 31 de desembre de l’any posterior al seu atorgament.

Tercer - Per gaudir de la bonifi cació, les persones interessades han d’instar-ne la concessió 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 - La bonifi cació s’estendrà, en les mateixes condicions, al concepte de clavegueram.”
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