
 

Àrea #DeltebreProjecció 
Servei a les Persones 

 

 

 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

(LOPDGDD), i el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, us informem 

què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió 
específica de la vostra sol·licitud. El responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podrà dirigir-se personalment o 

per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

 

Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC 

Entrada núm.  

Entrada data  

 
 

SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DE LA TARIFA SOCIAL DEL 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
 
1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT   
 

Nom i cognoms  

 

DNI / NIE 

 

Adreça 

 

Codi Postal 

43580 

Municipi 

DELTEBRE 

Província 

TARRAGONA 

Telèfon mòbil 

 

Telèfon 

 

Adreça electrònica 

 

 
 
 
 
2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT  
   

Nom i cognoms DNI /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 
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3.- Declaro responsablement que les dades i la documentació aportada són 

certes i SOL·LICITO L’APLICACIÓ DE LA TARIFA SOCIAL PER AL 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA del meu domicili d’empadronament habitual, per 

al període d’un any des de la seva aprovació. 

 

 

 

 
Signatura, 
 

 

Deltebre,           de/d’                                   de 2023 
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ANNEX: DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR: 

Genèrica, en tot cas: 
 

DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant en vigor.  

Autorització a l’Ajuntament per obtenir dades del Padró municipal i consultar dades als 
organismes oficials, i declaració jurada de comptes bancaris de tota la unitat familiar. 

 

Extracte bancari de TOTS els comptes a nom de qualsevol de tots els membres de la 
unitat familiar (inclosos menors) dels moviments dels 3 mesos immediatament* anteriors a 
la data de presentació de la sol·licitud. 
*poden ser moviments fins a 7 dies anteriors a la data de sol·licitud, sempre que hi constin 3 
mesos sencers. 

 

Darrera factura de l’aigua rebuda al moment de presentació de la sol·licitud, i acreditació 
del seu pagament (p.ex. càrrec a l’extracte bancari, rebut de la persona arrendadora, 
confirmació de pagament comunicat per SOREA S.A.U.) 

 

 

Justificació del treball de tots els membres majors de 16 anys que es trobin capacitats* 
per treballar: 
 

Vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys, excepte 
jubilats i estudiants menors de 18 anys. 

 

Si la persona sol·licitant està desocupada, targeta de demanda d’ocupació en vigor.  

En cas de ser autònoms, última liquidació trimestral de l’IRPF o bé el butlletí de cotització a 
la Seguretat Social. 

 

En cas de ser treballadors per compte d’altri, nòmines dels últims tres mesos. 
Es pot ometre si a l’extracte bancari consta de forma clara l’ingrés. 

 

 

Altres, si escau: 

 

 

Carnet de familia nombrosa i/o de familia monoparental, en vigor 
 

 

 

Resolució del grau de dependencia 
 

 

 

Resolució o carnet de discapacitat 
 

En cas de lloguer o usdefruit, còpia del contracte d’arrendament o la documentació 
acreditativa del dret real d’usdefruit. 
 

 

Última declaració de renda presentada, si en fa. 
 


