9. Rebuts de l’aigua i taxa de residus. Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
1. Tipus d’ajut:
Durant l'estat d'alarma l’AMB donarà una sèrie d' ajuts per fer front als rebuts de
l'aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus.
Els ajuts són els següents:


Congelació de les factures emeses per la companyia de l'aigua mentre
sigui vigent l’estat d’alarma. Així, durant aquest temps, els beneficiaris
estaran exempts del pagament dels rebuts i taxes.



Establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades
factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un

màxim de 6 mesos.
2. Beneficiaris:
Pimes i autònoms dels 36 municipis que pertanyen a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, entre els quals es troba Molins de Rei.
3. Quins són els requisits per accedir a l'ajut? :


Les empreses han de tenir menys de 50 treballadors i el seu volum de
facturació en 2019 no pot superar els 8 milions d'€.



Autònoms: acreditar que es tracta d'una petita i mitjana empresa i/o un
treballador/a autònoma.



La persona perceptora ha de ser la titular del contracte de
subministrament d'aigua potable pel qual es demana l’ajut.



El contracte de subministrament d'aigua ha d'estar en vigor i la persona
beneficiària ha de disposar d'un comptador individual.

4. Quan i com es podrà demanar?:
Les persones interessades s’han de posar en contacte amb la companyia
subministradora d’aigua del seu municipi a través dels canals que aquesta
disposi.
En el cas de Molins de Rei, la companyia és Aqualia, i els canals per demanarho:





Al telèfon 900 81 40 81, en horari de 8 a 20 h.
Oficina Virtual : aqualia-online
APP: aqualia contact
Oficina carrer Jacint Verdaguer, 104, Molins de Rei (quan es pugui
obrir )

L’AMB ha equiparat aquests ajuts i els requisits per accedir-hi amb els de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que gestiona el cànon de l’aigua, de
manera que els clients que accedeixin a una bonificació també podran
beneficiar-se de la resta.

5. Altres dades d’interès :
http://www.amb.cat/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-depremsa/detall/-/notapremsa/l-amb-posa-en-marxa-ajuts-especials-per-a-pimes-autonoms-i-ciutadania/9042801/11696
Bústies de contacte: https://www.amb.cat/web/amb/seuelectronica/suggeriments-i-queixes

