
 
 Empresa Municipal de 

Serveis Públics, SL 
 

 
 

Informació 
Raó social Empresa Municipal de Serveis Públics, SL 
Marca comercial Aigües de Tortosa 
NIF B 43680479 

Plaça d’Espanya 1  
43500 

Domicili social 
Tortosa 

Data constitució 26/11/2001 
Inscripció Registre Mercantil  
Capital social Societat de capital majoritàriament municipal 

 
Dades de contacte 
Adreça ubicació física Ctra, Nova Estació 27, Mòdul 4 
Telèfon 977 510 181 / 977 446 538  
Email atencioalclient@aiguesdetortosa.cat  
Web www.aiguesdetortosa.cat  

 
Objecte social 
 
“Article 2. Objecte. 
2.1 La societat té per objecte la realització, en el terme municipal de Tortosa, i sense prejudici 
de les competències de l’EMD de Jesús, dels serveis i activitats següents: 
a) La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, inclòs el 
subministrament domiciliari d’aigua potable, des de la captació, regulació i distribució dels 
recursos hidràulics necessaris, fins el vessat de les aigües residuals. 
b) La prestació i realització dels serveis de sanejament, inclosos el servei públic de 
clavegueram i la depuració d’aigües  residuals, relacionats amb el cicle integral de l’aigua, així 
com la construcció, explotació, conservació i funcionament de plantes i instal·lacions destinades 
a aquest cicle, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus, i la veda, 
compra i cessió de subproductes resultants. 
c) La realització dels serveis de reparació, manteniment i conservació dels serveis públics i/o 
d’obres públiques municipals, mitjançant alguna de les modalitats previstes per la Llei, i en el 
marc del corresponent contracte - programa.  
d) La prestació de serveis de consultoria i assessoria vinculats a les activitats i serveis que 
constitueixen l’objecte social, inclosa la redacció d’informes i/o de projectes tècnics.  
e) Constitueixen també l’objecte social els actes d’administració i totes les operacions 
accessòries necessàries i conseqüents per a la prestació dels serveis i la realització de les 
activitats abans esmentats i, en especial, l’execució de qualsevol classe d’obra i l’adquisició, 
alienació i/o gravamen de béns immobles, o la constitució de qualsevol dret real sobre els 
mateixos. “ 
 
  
Per a més informació, podeu consultar el portal de transparència de la societat : http://transparencia.aiguesdetortosa.cat/es i al seu web www.aiguesdetortosa.cat 
  
  


