Actualitat

S'obre el termini per demanar l'ampliació dels trams
de consum d'aigua per les famílies de més de 4
membres
Dilluns 14 de febrer de 2005
Les famílies o unitats de convivència de més de 4 membres que vulguin demanar l'ampliació dels trams de
consum d'aigua per a usos domèstics, podran trobar el formulari per sol·licitar-ho a l'Ajuntament de Castellar, a
partir del 21 de febrer. Aquesta mesura beneficia a les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres que
tinguin un consum superior a 10m3 mensuals. Aquesta ampliació s'ha previst coincidint amb l'entrada en vigor, el
proper 1 d'abril, d'una modificació del cànon de l'aigua, que consisteix en adaptar el nombre de persones per
habitatge, a partir del qual es calcula el tram bàsic del cànon. Aquest tram passa de 4 a 3 persones, ja que la
realitat estadística de Catalunya assenyala que a cada llar hi viuen unes 2,7 persones de mitjana. "Aquestes
novetats sobre el cànon de l'aigua que aplica la Generalitat pel 2005 poden contribuir a mitjà termini que
es tendeixi a un ús més eficient de l'aigua. A més, promouran un canvi d'hàbits dels ciutadans, sobretot
d'aquells que tenen un consum més elevat", ha manifestat el regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer.
Amb aquesta mesura, les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres, podran afegir 3m3 mensuals
per persona als límits de consum d'aigua establerts per llei. Només es poden beneficiar d'aquesta ampliació, les
famílies de més de 4 membres que facin un consum d'aigua superior als 10m3 mensuals. Les que no superin
aquest consum no cal que facin la tramitació perquè ja es beneficien del tram bàsic. Les famílies o unitats de
convivència de més de 4 membres que en anys anteriors ja hagin acreditat el nombre de persones que conviuen
al mateix habitatge, no els cal que tornin a presentar la sol·licitud ja que es conserven les dades. "Té beneficis
econòmics per a les unitats de convivència de més de 3 persones i s'incorpora en el primer tram una
dotació per habitatge d'1 m3, amb independència del nombre de persones que hi conviuen, com a premi
social de l'estalvi", ha afegit Permanyer. Per sol·licitar l'ampliació dels trams de consum d'aigua, només cal
presentar el formulari corresponent, degudament emplenat. Aquest formulari es podrà trobar a l'Ajuntament de
Castellar a partir del 21 de febrer. També es pot trobar a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA),
així com a la seu de la seva entitat subministradora, SOREA. Un cop emplenats, els formularis es poden
presentar a SOREA, o davant qualsevol registre públic habilitat, com l'Agència Catalana de l'Aigua, la Generalitat
o els ajuntaments, tant presencialment com per correu certificat. La sol·licitud també es podrà presentar per
internet a través del web de l'ACA.
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