Àrea d’Afers Interns i Institucionals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 - Taxa pel Subministrament
D’Aigua, Gas i Electricitat.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 58 i 20.4 t) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 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,
gas i electricitat i altres proveïments públics 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, gas i electricitat i altres proveïments públics
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. 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, 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 41 a
43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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'esmentada Llei General
Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el que s'ha disposat a l'apartat anterior, a l'article regulador de la quota
tributària d'aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan
els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
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3. Podran ser beneficiaries de la Tarifa social a la qual fa referència l’article 6, els
propietaris de l’habitatge, titulars d'un contracte d'arrendament o els titulars d’un
dret real d’usdefruit que:
a. Siguin majors de 65 anys (que, com a mínim els compleixin durant el 2016),
o
b. Siguin beneficiaris de PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda
Mínima d'Inserció de Catalunya).
c. Siguin famílies monoparentals.
d. Siguin famílies nombroses.
e. Siguin unitats de convivència amb una situació econòmica i/o social
desfavorable i que, a tal efecte, comptin amb un informe social que avali la
necessitat d’aplicació de la tarifa social amb el període que s’estimi oportú
(cada anualitat s’haurà d’aportar l’informe social, si s’escau, per renovar
l’encaix en la tarifa social).
4. Per tal de poder-se acollir als beneficis de la Tarifa social, els sol·licitants
hauran de reunir els següents requisits:
- Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Deltebre, a
l’habitatge pel qual se sol·licita l’exempció, en data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds de la convocatòria.
- Que el sumatori del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol
categoria dels que siguin titular tots els membres del nucli de convivència a
Deltebre inclòs el de l’immoble pel qual se sol·licita l’exempció no superi els
90.000,00.-€.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, incloent les
referents a aquest Ajuntament, en data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
- Que en nucli de convivència no percebi ingressos superiors als previstos en
la taula següent i que es calculen en funció del valor de l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals).
Nombre de membres
al
nucli
de
convivència
1
2
3
4
5
6
7
8

Import màxim mensual
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1.124,24
1.684,25
2.244,26
2.804,27
3.364,28
3.924,29
4.484,30

Àrea d’Afers Interns i Institucionals

Els ingressos que s’estableixen com a límit es corresponen a 2 vegades
569,12 en el cas de 2 membres, i s’incrementa el límit màxim en 50%
d’aquest import per cada membre de més de la unitat familiar.
Per al còmput d’ingressos es tindran en compte els ingressos econòmics de
tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.
5. La documentació a aportar amb la sol·licitud serà la següent:
a) Acreditació ingressos econòmics de la unitat familiar del 2015:
- Certificat de l’INSS o de l’òrgan corresponent en cas de percebre pensió
per jubilació, invalidesa o viudetat.
- Certificat del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya en cas de percebre pensió no contributiva per jubilació o
invalidesa.
- Certificat de l’INSS conforme no percep cap pensió.
- Acreditació d’ingressos producte del treball/atur:
- Vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de
16 anys.
- Si treballa per compte aliè, fotocòpia de totes les nòmines de gener a
juny de 2015 (paga extra inclosa, si escau)
- Si és autònom:
o les 2 primeres liquidacions trimestrals del 2015 de l’IRPF o bé el
Butlletí de cotització a la Seguretat Social.
o declaració de responsabilitat dels ingressos que té (en tots els
casos
- Si no treballa, ha d’aportar el següent justificant:
o Certificat de l’OTG del subsidi o prestació d’atur que percebut
durant els mesos de gener i juny de 2015, o bé certificat de l’OTG
conforme no percep cap prestació
b) Acreditació de la titularitat dels rebuts d’aigua potable i clavegueram i
escombraries en cas de lloguer i usdefruit.
- Fotocòpia darrer rebut de lloguer de l’habitatge.
- Fotocòpia documentació acreditativa dret real usdefruit.
- En cas de lloguer o usdefruit, fotocòpies dels darrers rebuts, si el titular
no és el mateix que el/la sol·licitant d’escombraries de clavegueram
c) Acreditació de la condició de família monoparental o família nombrosa.
- Per mig del carnet o certificat
d) Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud
pugui ser requerida durant la tramitació de l’expedient o aportada per la
persona interessada si així ho considera convenient.
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Article 6. Quota tributària
1. La quantia d’aquesta taxa es determinarà aplicant les tarifes que es detallen a
continuació, tot aplicant les següents consideracions:
a) A cada consum se li aplicarà una quota de consum per a cada un dels trams
de facturació, en relació al volum d’aigua consumit, per la qual cosa li serà
aplicada progressivament dins de cadascun dels trams.
b) A més, pel consum d’aigua efectivament realitzat se li facturarà el preu per
metre 3 corresponent.
Tarifa primera. Subministrament domèstic
Mínim 27 m3/u.c.
De més de 27 fins a 54 m3/u.c.
De més de 54 fins a 72 m3/u.c.
Més de 72 m3/u.c.

EUROS
0,60 €/m3/trim.
1,25 €/m3/trim.
1,40 €/m3/trim.
1,60 €/m3/trim.

Tarifa segona. Social
Mínim 27 m3/u.c.
De més de 27 fins a 54 m3/u.c.
De més de 54 fins a 72 m3/u.c.
Més de 72 m3/u.c.

0,10 €/m3/trim.
0,40 €/m3/trim.
1,00 €/m3/trim.
1,25 €/m3/trim.

Tarifa tercera. Sub. Industrial i provisionals obres
Mínim 48 m3
De més de 48 fins a 96 m3
Més de 96 m3
Tarifa quarta. Conservació de comptadors
A) De diàmetre 13 mm
B) De diàmetre 15 mm a 20 mm
C) De més de 20 mm

1,30 €/m3
1,50 €/m3
1,75 €/m3

2,10 €/ab/trim.
4,66 €/ab/trim.
8,78 €/ab/trim.

Tarifa cinquena. Connexions a la xarxa general
Serà l'equivalent al de les darreres Contribucions
Especials aplicades pel mateix concepte en el municipi, i
fins que no existeixi el servei d'aigua potable en tot el
municipi. Actualment, aquest import està fixat en

205,12 €

2. Quan es tracti de connexions per a més d'un usuari del servei, la fiança
corresponent es fixarà d'acord amb l'Informe emès al respecte pels Serveis
Tècnics municipals.
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6. Quan la carretera sigui propietat d'algun Organisme Oficial, l'usuari del servei
haurà de sol·licitar a més de l'autorització d'aquest Ajuntament, la de l'esmentat
Organisme.
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.
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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès
de la seva publicació.
Vist i plau
EL SECRETARI,
L'ALCALDE,
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