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G5309 – Pensions Mínimes Contributives. Sol·licitud-declaració d’aplicació del tipus social
del cànon de l’aigua
Dades d’identificació de la persona titular del contracte de subministrament d’aigua
Nom i cognoms

NIF, NIE

Adreça

Telèfon

Municipi

Codi postal

Nom de l’empresa subministradora d’aigua

Núm. de pòlissa o contracte

Sol·licito
Que sigui aplicat el tipus social del cànon de l’aigua al meu habitatge habitual, atès que compleixo els requisits que
s’indiquen a continuació:
- El subministrament per al qual sol·licito el tipus social del cànon de l’aigua està destinat a l’habitatge habitual i sóc el
titular del contracte.
- Declaro els ingressos mensuals de la unitat familiar i que aquests no superen en dues vegades el límit fixat per
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) incrementat en un 30% de l’IRSC per a cada membre
(1)
addicional a partir del segon .
- Aporto certificat o documentació justificativa de percebre una pensió mínima contributiva del col·lectiu que indico a
continuació, amb la situació personal següent:
Jubilació

Viduïtat

Jubilació Gran Invalidesa

Incapacitat Permanent (indiqueu el tipus al qual pertany la vostra pensió)
Gran Invalidesa
Absoluta o més de 65 anys
Total de 60 a 64 anys

Per malaltia comuna

Dades personals i econòmiques
Data de naixement sol·licitant

Núm. persones unitat familiar

Import mensual pensió mínima (€)*

Ingressos mensuals unitat familiar (€)**

Jubilació, Jubilació per Gran Invalidesa, Incapacitat Permanent o SOVI
Amb cònjuge a càrrec
Sense cònjuge

Amb cònjuge NO a càrrec

Viduïtat
Amb càrregues familiars

Discapacitat del 65% o més

Sense càrregues familiars

* Cal aportar certificat o documentació justificativa de l’import de la pensió del sol·licitant
** Cal emplenar la declaració responsable del revers d’aquesta sol·licitud en cas que hi hagi altres persones que
formin part de la unitat familiar del sol·licitant i percebin algun tipus d’ingrés o prestació.
AUTORITZO l’Agència Catalana de l’Aigua a realitzar les consultes necessàries als organismes i empreses competents o plataformes
d’intermediació de dades entre administracions públiques, amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades presentades.
Conec l’obligació de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua qualsevol canvi en la situació de la persona usuària beneficiada per la
mesura que impliqui la pèrdua o modificació del dret a gaudir de la tarifa especial del cànon de l’aigua en el termini de dos mesos des
que es va produir.
Localitat i data
Signatura de la persona titular del contracte de subministrament d’aigua

Destinatari / Departament

Director de l’Agència Catalana de l’Aigua
(1) La Llei de pressupostos de la Generalitat fixa el valor de l’IRSC en 569,12 € / mensuals.
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Pensions Mínimes Contributives. Declaració responsable per a l’aplicació del tipus social
del cànon de l’aigua
Declaro
Que la llista de persones que detallo a continuació són la totalitat dels membres que conformen la meva unitat familiar
i que perceben algun tipus d’ingrés o prestació.
Relació de les persones que conviuen familiarment a l’habitatge i perceben algun tipus d’ingrés o prestació
NIF, NIE

Nom i cognoms

ADVERTIMENT LEGAL: La inexactitud o la falsedat d’aquesta declaració responsable serà causa de pèrdua del dret a
gaudir de la tarifa social del cànon de l’aigua, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi
pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat de la declaració.
Signatura de la persona titular del contracte de subministrament d’aigua

D’acord amb l’article 5.1.d) de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades s’inclouran en el fitxer
AMPLIACIÓ TRAM I TARIFES ESPECIALS de l’Agència per tal de tramitar l’expedient administratiu assegurant-ne la confidencialitat. Les persones titulars
de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204, de
Barcelona (08036). Així mateix, us informem que les dades declarades podran ser cedides a tercers d’acord amb l’article 11.2 c) de la LO 15/1999, 13 de
desembre, per a finalitats relacionades amb l’aplicació dels tributs vinculats a l’aigua.

