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FULL INFORMATIU

El cànon de l’aigua del 2013 al 2016
El 21 de juny del 2012, després del corresponent període de proves, es va
posar en marxa la depuradora d’aigües residuals de Bonmatí. L’empresa
explotadora és l’UTE PSARU Ter-Daró i el tipus de tractament utilitzat és
biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor.
Segons ha comunicat aquest mes de gener l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), l’entrada en servei de la nova depuradora implica una modificació en
el cànon de l’aigua (inclòs en les factures) durant un període de 4 anys (del
2013 al 2016), a causa de la variació del coeficient de concentració
demogràfica del nostre municipi, que experimentarà la progressió següent:
Any d’aplicació

Coeficient

2012

0,662

2013

0,746

2014

0,831

2015

0,915

2016

1

Amb això notarem un increment en la factura, ja que augmentaran
progressivament les tarifes dels trams de consum, a més a més de la
possible puja que estableixi anualment la Llei de Pressupostos de la
Generalitat.
Què és el cànon de l’aigua?
El cànon de l’aigua és un impost de la Generalitat de Catalunya que es va
establir inicialment per gravar els abocaments.
El fet que es grava és el consum, real o potencial, d’aigua de qualsevol
procedència per raó de la contaminació que pot produir.
La destinació del cànon és el finançament dels costos d’infraestructura i
explotació de les obres i instal·lacions i altres despeses per a la prestació
del servei de sanejament i abastament.
Les companyies d’abastament, que en el cas del nostre poble és el propi
Ajuntament, tenen l’obligació de cobrar el cànon als usuaris a través de la
factura i de liquidar-lo posteriorment a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Què és el coeficient de concentració demogràfica?
En el cas d’usos domèstics, el coeficient de concentració demogràfica és un
índex que s’utilitza per calcular el cànon de l’aigua, de manera que redueix
l’import dels preus per m3.
L’any 2016, doncs, aquest coeficient serà 1, cosa que implicarà la
desaparició de la reducció.

Joventut
Sessió d’agents de salut jove
Després d’haver realitzat amb èxit el Curs d’agents de salut organitzat
per Creu Roja i l’Oficina Jove de la Selva, creiem oportú fer una trobada
amb joves de diferents municipis de la comarca amb l’objectiu de recollir
idees per fer activitats per a la promoció de la salut entre els joves.
El divendres 15 de febrer, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí, us esperem.
Totes les idees i aportacions seran benvingudes!

22 de Febrer
30è Aniversari de la Constitució del Municipi
El divendres 22 de febrer, a les 8 del vespre, al Centre Cívic, conferència a càrrec de
l’historiador Gerard Buxeda i Majoral: La colònia Bonmatí en el sistema de colònies
català.
En el mateix acte es podrà adquirir el llibre L’aigua del Ter a la Selva. Iniciatives, usos i
conflictes (1837-1930), del mateix Gerard Buxeda (IV Beca de Recerca La Selva 2010).

Esports
26a Marxa Popular / 2a Maratrail Anar-hi Anant
Dia: 24 de febrer del 2013
Sortida: Envelat, entre les 7 i les 8.30 h
Arribada: Pati de l’escola (l’hora màxima per a la Maratrail serà les 17 h).
Hi haurà inflables per als més petits!
Inscripcions:
- Marxa Popular (10 / 15 / 20 km): 8 € (a la web www.marxabonmati.com o al correu
marxabonmati@gmail.com; el dia 23, de 17 a 19 h, a l’escola, o el dia 24 a la sortida)
- Maratrail (32 / 50 km): 17 € (únicament a www.marxabonmati.com, fins al dia 20)
AFECTACIÓ VIÀRIA: El dia 24 de febrer estarà tancat al trànsit el tram del carrer Amer
entre la plaça Massana i el carrer Veïnat de Cabanyes. Només es permetrà el pas als
veïns d’aquest tram del carrer Amer i dels carrers Balmes i Germans Griera. Els
contenidors d’aquest carrer es desplaçaran temporalment. Disculpeu les molèsties
NOTA: L’Assemblea Territorial de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) a Sant Julià del Llor i Bonmatí informa que tindrà una
parada informativa al pati de l’escola.

