EATIM Jesús Pobre- Aqualia (Servei Municipal d ´Aigües)

Estimat veí/veïna,
L'informem que a partir del 04 de febrer de 2019 pot contractar el proveïment d'aigua potable de
la Partida “Los Lagos” amb Aqualia, única gestora del Servei Municipal d'Aigües de l’ EATIM de Jesús
Pobre.
Així, a partir d'ara, qualsevol usuari/a de “Los Lagos” es regularà davall les mateixes condicions
municipals que la resta d'usuaris del terme local de l’ EATIM de Jesús Pobre (B.O.P. Núm. 39 de data
26 de febrer de 2009), la qual, com a servei públic, garanteix les condicions de potabilitat i control
higiènic-sanitari del servei municipal d'aigua per a consum humà.
Pot formalitzar el corresponent contracte de subministrament d'aigua potable en:
 Les dependències de l'EATIM de Jesús Pobre, on s'habilita una oficina d'atenció al públic
d'aqualia, el primer dimecres de cada mes, en horari de 10:00 a 13:00 h.
 Les oficines centrals d'aqualia a Dénia, al Carrer Abu-Zeyan nº 11, de dilluns a divendres, de
9:00 a 13:00 h.
 A través del telèfon d'aqualia contact en el 900 81 40 81 en horari de 08: 00h a 20:00 h.
 En l'oficina virtual, a través de www.aqualia.com.
Haurà d'aportar la següent documentació:
 Escriptura de Propietat.
 Fotocòpia del DNI.
 Nº de Compte Corrent per a la domiciliació del pagament de rebuts.
L'import d'alta és de 39,72€+IVA, correspon al canvi del comptador que se li farà a cada usuari/a, i
el del dipòsit de fiança de 28,62€, sense un altre càrrec per enganxament o connexió.
Les tarifes vigents són (B.O.P. Núm. 47 de data 10 de Març de 2014):
Quota de Servei
Calibre
comptador (mm)
Quota bimestre

13,15- 20
19,08€

25
53,66€

30
74,75€

40
127,89€

50
196,19€

60-65
280,52€

80
493,9€

100
768,84€

Quota consum domèstica
Consum (m3)
Quota bimestre

0-15
0,44€/ m3

16-30
0,66€/ m3

31-50
1,78€/ m3

51-100
2,12€/ m3

més de 101
3,48€/ m3

Quota consum família nombrosa
Consum (m3)
Quota bimestre

0-25
0,44€/ m3

26-35
0,66€/ m3

36-50
2,12/ m3

més de 501
3,48€/ m3

Quota consum obres: 3,48 €/m3 bimestre
L'EATIM de Jesus Pobre i Empresa treballarem conjuntament perquè este canvi redunde en la
millora del servei prestat.
Una cordial salutació.
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