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 ho sol·licitin anualment.
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. S’exclouen els habitatges que disposen de piscina.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries , amb la Agència
Tributària de Catalunya, Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Seguretat
Social, en data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
- Que hi hagi una situació de necessitat en el sentit econòmic i social. El/la sol·licitant
ha de tenir més de 5 punts resultants de la suma de la Taula de puntuació per la
valoració econòmica i de la Taula de puntuació per a la valoració social per mig criteris
objectius.
- Que la necessitat s’ajusti a la tipologia de l’ajut establert.
Per establir la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, s’establirà el
nivell d’ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant els tres mesos
anteriors a la data de sol·licitud. S’entén per ingressos el següent:
• Ingressos del treball per compte aliena
• Beneficis i pèrdues del treball per compte propi
• Pensions, subsidis i prestacions socials
• Rendes de capital i de la propietat
• Ingressos percebuts per menors
Per determinar el nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (579,12.-€) per 1,3.
A fi d’establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars, s’utilitzaran
els trams establerts per l’estadística amb la fórmula de càlcul següent:
• Per a cada adult de més a la llar: IRSC x 0,5
• Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per sol·licitar l’ajuda l’any 2016, seran els
que resulten de la valoració efectuada tenint com a barem l’IRSC i el punt precedent,
d’acord amb la taula següent (els valors d’aquesta taula s’actualitzaran de forma
automàtica en entrar en vigor el nou IRSC aprovat per la Generalitat de Catalunya,
sense necessitat de modificació o publicació de les presents bases):
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Unitat familiar
Un adult
Un adult i un menor*
Un adult i dos menors
Un adult i tres menors
Dos adults
Dos adults i un menor
Dos adults i dos menors
Dos adults i tres menors
Tres adults
Tres adults i un menor
Tres adults i dos menors
Tres adults i tres menors

739,86
961,82
1183,78
1.405,74
1.109,79
1.331,75
1.553,71
1.775,67
1.479,72
1.701,68
1.923,64
2.145,60
*Menor de 18 anys

A) Taula de puntuació per la valoració econòmica
Ingressos inferiors al 10% dels ingressos màxims mensuals
Ingressos entre el 10% i inferiors al 20% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 20% i inferiors al 30% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 30% i inferiors al 40% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 40% i inferiors al 50% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 50% i inferiors al 60% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 60% i inferiors al 70% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 70% i inferiors al 80% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 80% i inferiors al 90% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 90% i fins al 100% dels ingressos màxims mensuals

Punts
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

B) Taula de puntuació per a la valoració social per mig criteris objectius
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Punts
2,5
2,5
2,5

Família nombrosa
Família monoparental
Infants en acolliment/infant
Situació d’atur/membre
- En el moment de la sol·licitud
1,25
- Més de 6 mesos consecutius en el moment sol·licitud
2,5
Discapacitats/membre
1,25
Persones amb dependència/membre
2,5
La circumstància de discapacitat no serà acumulable a la de persones amb
dependència. La resta de circumstàncies sí seran acumulables.
*Les persones sol·licitants, la situació social de les quals no seria reconeguda en els
criteris objectius recollits en les presents bases, hauran d’acollir-se a les “Bases per
als ajuts d’urgència social”, per al corresponent estudi individualitzat per part de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Ebre”.
5. Lloc de presentació i documentació:
Les sol·licituds es presentaran preferentment a l’Espai d’Atenció a la Ciutadania (EAC)
de l’Ajuntament de Deltebre i aniran acompanyades de la documentació necessària que
acrediti la situació econòmica familiar, i la corresponent documentació annexa d’acord
amb allò previst en la present ordenança.
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu l’article
39.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
a) La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada, per
valorar els ajuts és:
o DNI del sol·licitant
o Certificat de convivència
o Carnet de família nombrosa i/ de família monoparental
o Resolució de persona amb disminució o dependència
o Documentació acreditativa de la situació econòmica i social durant els tres mesos
anteriors a la data de la sol·licitud,
o Autorització a l’Ajuntament de Deltebre per consultar les dades de la persona
sol·licitant i unitats familiar davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la
Seguretat Social, Agència Tributària de Catalunya, INSS, SOC i SEPE.
o Documentació acreditativa de la situació econòmica i social durant els tres mesos
anteriors a la data de la sol·licitud:
 Última declaració de renda
 Acreditació d’ingressos producte del treball/atur:
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 Vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys.
 Si treballa per compte aliè, fotocòpia de les tres últimes nòmines (paga extra
inclosa, si escau).
 Si és autònom: última liquidació trimestral del IRPF o bé el butlletí de cotització a la
Seguretat Social.
 Moviments de tots els comptes de totes les entitats bancàries, dels últims tres
mesos, de tota la unitat familiar.
b) Acreditació del pagament del rebuts d’aigua potable en cas de lloguer i usdefruit.
- Fotocòpia darrer rebut de lloguer de l’habitatge.
- Fotocòpia del contracte d’arrendament.
- Fotocòpia documentació acreditativa dret real usdefruit.
- En cas de lloguer o usdefruit, fotocòpies dels darrers rebuts, si el titular del
contracte no es el mateix que el/la sol·licitant.
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.
c) No es valorarà aquelles sol·licituds o aspectes avaluables parcials que no acreditin
de forma fefaent la situació reals econòmica i social i que aquesta es troba en vigor per
mig de documents oficials
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.

0,10 €/m3/trim.
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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.
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
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

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

1,30 €/m3
1,50 €/m3
1,75 €/m3

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

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.
3. 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
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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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