PREGUNTES FREQÜENTS PER A SER BENEFICIARI
D’AJUDES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVIES DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I
ARREPLEGADA DE RESIDUS URBANS (ECOTAXA)

PREGUNTES FREQÜENTS PER A SER BENEFICIARI D’AJUDES PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVIES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE,
CLAVEGUERAM I ARREPLEGADA DE RESIDUS URBANS (ECOTAXA)
1.

A quins beneficis fiscals puc optar?
• Prestació patrimonial de caràcter no tributari pel servei de subministrament d’aigua
potable (tarifa de l’aigua).
• Taxa pel servei de clavegueram.
• Taxa per la prestació del servei d’arreplegada de residus sòlids urbans (ecotaxa).

2.

Qui es pot beneficiar d’aquestes bonificacions?
Les persones que reunisquen simultàniament els següents requisits:
• Els titulars dels contractes de subministrament d'aigua potable o en defecte d'això titular
del contracte de lloguer de l'habitatge per a la qual se sol·licita la reducció de la taxa.
• Estar empadronats a Alaquàs i residir en l'habitatge per al qual se sol·licita el benefici,
amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud
• Que els ingressos anuals de tots els membre de la unitat familiar o de convivència no
superen els llindars de renda establerts a l’ordenança.
• NOTA: No es solament per a persones jubilades o pensionistes o persones desocupades
es per a persones amb rendes baixes (NOVETAT).

3.

Quina documentación he d’aportar?
• Últim rebut de l’aigua pagat.
• DNI.
• Autorització d'accés a dades de caràcter personal perquè l'Ajuntament comprove les
dades d'Impost sobre la Renda de la Persones Físiques en l’AEAT.
• En el seu cas, documentació acreditativa de la discapacitat igual o superior al 33%
(certificat de discapacitat emés per la Generalitat Valenciana o resolució d'incapacitat
emesa per l'INSS).
• En el cas de famílies monoparentals, títol de família monoparental expedit per la
Generalitat Valenciana, segons regula el Decret 19/2018 de 9 de març del Consell, pel qual
es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat
Valenciana.
• Es considerarà com a unitat de convivència la formada per la persona sol·licitant amb
caràcter individual, així com la formada per la mateixa i altres persones que convisquen
amb aquesta en un mateix habitatge o allotjament, en virtut de vincles matrimonials o
d'una relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació qualsevol que siga la seua
naturalesa inclosa la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau
o per afinitat fins a primer grau, o per una relació d'acolliment familiar, o delegació de
guarda amb finalitats d'adopció.

4.

Termini
• Del 15 de gener al 15 de febrer de cada any (s’ha de sol·licitar cada any).

5.

Lloc de presentació.
• A través del registre electrònic de
https://alaquas.sedelectronica.es/info.0

la

seu

de

l’Ajuntament

d’Alaquàs:

Carrer Major, 88, 46970 Alaquàs, Valencia - 961 51 94 00 - www.alaquas.org

•

6.

Quins són els llindars de renda?
• Que els ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència no
superen l'equivalent a l’IPREM, corresponent a 14 pagues (7.519,59€), del període impositiu
anterior al que sol·liciten la tarifa reduïda, establint una graduació mitjançant l'aplicació
dels següents coeficients correctors multiplicadors l’IPREM en funció dels membres de la
família:
Persones
Coeficient
Import. màx. (€)
1
1,3
9,775.47

•

7.

O a través del registre presencial agafant cita prèvia a través del telèfon 662391716 o del
661956583 o de la pàgina web: https://www.alaquas.org/citaprevia/cita.asp, seleccionant
el servici OAC – Registre General.

2

1,45

10,903.41

3

1,6

12,031.34

4

1,75

13,159.28

5

2,0

15,039.18

6 o más

2,2

16,543.10

Per a cada membre de la unitat familiar o de convivència amb una discapacitat igual o
superior al 33% i per al cas de famílies monoparentals, es considerarà una persona més
a l'efecte del càlcul del coeficient.

Quin es l’import de la bonificació?
Aigua:
• Aplicar la tarifa de consum prevista per el BLOC 1 fins els 36 m3/trimestre.
• Bonificar en un 100% el CANON PER AMORTITZACIÓ I RENOVACIÓ D’INVERSIONS en els
primers 24 m3/trimestre i en un 50% dels 24m3 fins els 48 m3 por trimestre.
Clavegueram i ecotaxa:
• 100% de la quota per a persones jubilades i pensionistes, durant els quatre cobraments
trimestrals següents a la resolució.
• En la resta de cases, 5€ per quota de la taxa en els quatre cobraments trimestrals
següents a la resolució.
Aquestes bonificacions s’aplicaran en el rebut del servei emés per l’empresa concessionària
(Aguas de Valencia SA) prèvia comunicació de la resolució del reconeixement de l’ajuda per
l’Ajuntament.

8.

On cride si tinc algun dubte?
• Cridant al telèfon 661956583, d’11 a 14h.
• Mitjançant el correu electrònic ajudestaxes@alaquas.org
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