AJUNTAMENT DE RIUDOMS
BONIFICACIONS EXERCICI 2019
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA
1. Bonificació del 90% del preu de la tarifa establerta pel 1r tram (m3) per a majors de 65 anys

en situació desfavorable
Beneficiaris:
 Que visquin de lloguer
 Que visquin sols o amb la seva parella
 Que el nucli de convivència tingui uns ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional (SMI per al 2019 = 900,00 €/mes)
Requisits:
 Informe previ dels Serveis Socials que acreditin aquestes condicions
Les persones que compleixin amb els requisits indicats hauran de sol·licitar l’aplicació d’aquesta
bonificació davant els Serveis Socials.
2. Bonificació del 70% del preu de la tarifa del 1r tram (m3) a favor dels titulars del servei

d’abastament d’aigua que ostentin el títol de família nombrosa o el títol de família
monoparental, en qualsevol categoria, o siguin cotitulars de la mateixa
Requisits:
 Que siguin propietaris de l’immoble afectat pel servei de subministrament d’aigua.
 Estar empadronats en el domicili del servei afectat pel subministrament d’aigua.
 Acreditar la condició de família nombrosa o família monoparental mitjançant títol oficial
vigent, expedit per la Comunitat Autònoma.
 La bonificació serà d’aplicació sempre que no es perdi la condició de família nombrosa
o de família monoparental, o durant el període de concessió del títol.
Les persones que compleixin amb els requisits indicats hauran de sol·licitar l’aplicació
d’aquestes bonificacions a l’oficina d’Atenció al públic de l’Ajuntament de Riudoms, adjuntant
la documentació requerida. Aquelles famílies que tinguin el títol tant de família nombrosa com
de família monoparental no podran acumular els beneficis de la mateixa naturalesa.
3. Bonificació del 50% del preu de la tarifa del 1r tram (m3) a favor dels titulars del servei

d’abastament d’aigua que tenen una minusvalidesa amb grau igual o superior al 65 per
100.
Requisits:
 Que siguin propietaris de l’immoble afectat pel servei de subministrament d’aigua.
 Estar empadronats en el domicili del servei afectat pel subministrament d’aigua.
 Acreditar la condició de beneficiaris aportant el certificat de la minusvalidesa emès per
l’òrgan competent.
Les persones que compleixin amb els requisits indicats hauran de sol·licitar l’aplicació
d’aquesta bonificació a l’oficina d’Atenció al públic de l’Ajuntament de Riudoms, adjuntant la
documentació requerida.
Totes les bonificacions s’aplicaran a partir del trimestre següent a la sol·licitud.
Un mateix titular del servei no pot gaudir de més d’una bonificació de les establertes anteriorment,
en cas que s’acrediti el dret a ser beneficiari de més d’una bonificació s’aplicarà la més
beneficiosa pel subjecte passiu.

AJUNTAMENT DE RIUDOMS
BONIFICACIONS EXERCICI 2019
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Bonificació del 20% sobre l’import de la quota tributària a favor dels titulars del
servei d’abastament d’aigua que ostentin el títol de família nombrosa o el títol de
família monoparental, en qualsevol categoria, o siguin cotitulars de la mateixa
Requisits:
 Que siguin propietaris de l’immoble connectat a la xarxa de clavegueram
municipal.
 Estar empadronats en el domicili en què es presti el servei de
clavegueram.
 Acreditar la condició de família nombrosa o família monoparental
mitjançant títol oficial vigent, expedit per la Comunitat Autònoma.
 La bonificació serà d’aplicació sempre que no es perdi la condició de
família nombrosa o família monoparental, o durant el període de
concessió del títol.

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Bonificació del 20% sobre l’import de la tarifa establerta als habitatges a favor
dels titulars del servei de gestió de residus que ostentin el títol de família
nombrosa o el títol de família monoparental, en qualsevol categoria, o siguin
cotitulars de la mateixa
Requisits:
 Que siguin propietaris de l’immoble afectat pel servei de gestió de
residus.
 Estar empadronats en el domicili en què es presti el servei de gestió de
residus.
 Acreditar la condició de família nombrosa o família monoparental
mitjançant títol oficial vigent, expedit per la Comunitat Autònoma.
 La bonificació serà d’aplicació sempre que no es perdi la condició de
família nombrosa o família monoparental, o durant el període de
concessió del títol.
Les persones que compleixin amb els requisits indicats hauran de sol·licitar
l’aplicació d’aquestes bonificacions a l’oficina d’Atenció al públic de
l’Ajuntament de Riudoms, adjuntant la documentació requerida. Aquelles
famílies que tinguin el títol tant de família nombrosa com de família
monoparental no podran acumular els beneficis de la mateixa naturalesa.

