DEMANAR CITAR PRÈVIA. HORARI D’ATENCIÓ:
De dilluns a divendres de 8 a 14 h. Dijous sant i 31 de desembre tancat
Telèfons 93 479 35 31 i 900 701 194; C/e info@aiguesdelprat.cat

Per part de L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’han aprovat la concessió d’ajuts econòmics per al
pagament de la taxa de residus (TMTR) incorporada, en la majoria dels casos, al rebut de l’aigua.

El termini per demanar els ajuts és fins al 13 de juliol de 2021
Els requisits són diferents segons l’ús per la que es tingui contractat el subministrament:
CONTRACTACIÓ AIGUA PER ÚS DOMICILIARI. Ho poden demanar les persones físiques. Entre d’altres
condicions, per a ser-ne beneficiari es demana que la taxa es satisfaci mitjançant el rebut de l’aigua i no
superar el següent nivell d’ingressos:
Persones empadronades

Ingressos anuals 2019

1 persona

9.534,42 €

2 persones

16.208,51 €

3 o més persones

19.068,84 €

CONTRACTACIÓ AIGUA PER ÚS NO DOMICILIARI, ho poden demanar les persones físiques, empreses
de serveis, comerç minorista i establiments dedicats a l’hostaleria i la restauració que han resultat més
afectats per la COVID-19 i que durant l’exercici del 2020 hagin tingut en la seva facturació decrements
superiors al 50% en relació a l’exercici anterior, a més de reunir la resta de requisits per a ser-ne beneficiari.
Es poden consultar requisits i tramitació a:
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/ajuts-tributs
L’AMB ha habilitat el telèfon 93 506 94 89 per atendre les consultes sobre aquests ajuts. L’horari és de
dilluns a divendres de 8 a 14:30 h.

TRAMITACIÓ
PRESENCIALMENT AMB CITA PRÈVIA
A les oficines de l’AMB, a la Zona Franca, Carrer 62, número 16-18. Edifici A- Barcelona.
La cita prèvia es pot demanar a:
https://www.amb.cat/web/amb/atencio-ciutadana/cita-previa/ajuts-tributs-metropolitans

TELEMÀTICAMENT A LA WEB DE L’AMB AMB L’IdCAT MÒBIL O CERTIFICAT DIGITAL
https://www.amb.cat/ca/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/concessio-d-ajutseconomics-relacionats-amb-el-tribut-metropolita-i-la/10701560/11696.
L’Ajuntament del Prat disposa d’un servei d’assistència en la tramitació electrònica de les peticions: EL
SERVEI D’ACOMPANYAMENT DE l’OAC 360º . Aquest servei l’ajudarà i donarà suport en la tramitació
telemàtica, mitjançant el telèfon 93 595 44 14. L’horari és de dilluns a divendres de 8 a 20 h.
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