ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa pel subministrament d’aigua

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 t), de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa per distribució d'aigua, incloent-hi els drets de connexió de línies i
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Article 2. Fet imposable.
Consisteix en la distribució d'aigua, incloent-hi els drets de connexió de línies,
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.
Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei general
tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per
aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles.
Article 4. Responsables.
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i
39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general,
en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals.

1.- Destinataris.
Bonificacions de la taxa destinades a les persones de 65 anys o més grans de 65
anys empadronades a Alcover que viuen soles i/o conviuen amb un fill si aquest
té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, i la unitat familiar no
sobrepassi el límit d’ingressos anuals. En aquest sentit, els ingressos que es
tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF i no poden
superar els següents llindars:

Membre unitat familiar

Ingressos bruts anuals

De 65 anys o més anys

Llindar del risc de pobresa segons IDESCAT

Fill amb un grau de discapacitat S’aplica l’indicador de renda de suficiència de
superior al 33 %
Catalunya (IRSC).
La persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats
al domicili habitual per al qual es demana l’ajut, amb una antiguitat mínima de dos
anys des de la data de sol·licitud.
Import
L'import bonificat serà el cinquanta per cent, (50%) de la taxa de subministrament
d’aigua, per a ús domèstic en el tram de 0 a 36 m3.
Sol·licitud
La sol·licitud de bonificació serà pregada, i s'haurà de formalitzar a lles oficines
municipals d'atenció als ciutadans. Emplenada la sol·licitud, s'haurà de presentar
en el registre general de l'Ajuntament d’Alcover, o per registre electrònic.
Termini
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir del dia següent a la
liquidació i pagament de l’exercici conclòs.
Tramitació
Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu aportar la documentació
justificativa del compliment exposat en aquest articulat.

Article 6. Quota tributària .
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CONCEPTE
Gaudiment per habitatge o magatzem
Pel gaudiment del servei d'aigua a domicili

IMPORT
215,00
11,62 € /any

Cada m3:
Ús domèstic:
De 0 a 36 m3

0,32 €

De 37 a 72 m3

0,40 €

De 73 a 108 m3

0,54 €

De 109 a 144 m3

0,74 €

Més de 145 m3

1,01 €

Ús industrial:
De 0 a 110 m3

0,72 €

Mes de 112 m3

0,94 €

Conservació del comptador

20,33 € /any
120,00 € (1/2 “)
130,00 € (3/4 “)

Subministrament i col·locació de comptador, incloent-hi
les connexions i trapella, per a usos domèstics i
industrials en funció del diàmetre del comptador

178,00 € (1”)
200,00 € (1 ¼”)
313,00 € (1 ½”)
491,00 € (2”)
525,00 € (2 ½”)
587,00 € (3”)

2. Quan es doni d’alta un comptador provisional per obres, s’aplicarà la tarifa
corresponent a industrial, mentre el titular del comptador no sol·liciti el canvi a
habitatge.

Article 7. Meritació.

1. Es merita i neix l'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança des del moment en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat
semestral.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui
estigui obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s'ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.

Article 8. Impost sobre el valor afegit .
D'acord amb la legislació vigent, la quota tributària d'aquesta taxa està gravada a
l'impost sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.

Article 9. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la
Llei general tributària, i la normativa que la desplega.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la corporació en sessió del 14 de
desembre de 1998 i modificada parcialment el 17 de novembre de 2000, entrarà
en vigor el dia que es publiqui en el BOPT, i es començarà aplicar a partir de l’11-2001, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Modificada parcialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 4
d’octubre de 2002, entrant en vigor la modificació el dia 1 de gener de 2003.
Modificada parcialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 16
d’octubre de 2003, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2004.
Modificada, concretament la quota tributària, pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada en data 14 d’octubre de 2004, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2005.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació en sessió celebrada en data 13 d’octubre de 2005,
i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació en sessió celebrada en data 11 d’octubre de 2006,
i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007.

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2008.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 8 d’octubre de 2009 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2010.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2011.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la
Meritació, pel Ple de la corporació de data 1 de desembre de 2016 i entrarà en
vigor el dia següent al de la publicació al BOPT.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2018.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’article
5 de beneficis fiscals, pel Ple de la corporació de data 8 d’octubre de 2018 i entrarà
en vigor el dia 1 de gener de 2019.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament l’article
5 de beneficis fiscals així com el 6.1 de quota tributària , pel Ple de la corporació
de data 9 d’octubre de 2019 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020.

