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ORDENANÇA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI
ORDENANÇA NÚM. 25 REGUALDORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
PREÀMBUL
La disposició addicional 43a i les disposicions finals 11a i 12a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, la LCSP), fixen el nou règim
de les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de
serveis públics en règim de dret privat, i tanca el debat i dubtes fins avui existents. En
aquest sentit, especifica que quan s’actuï de forma directa mitjançant personificació
privada, o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per explotació d’obres
públiques o prestació de serveis públics tindran la condició de prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari, d’acord amb el previst a l’article 31.1 de la Constitució.
D’acord amb aquesta previsió, la disposició final 11a modifica la Llei 58/2003, general
tributària, per preveure-ho de forma específica; i la disposició final 12a modifica el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, per idèntic motiu, i que preveu que s’han de regular mitjançant ordenança.
Les característiques bàsiques de les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari que es desprenen d’aquesta normativa, són:
a) Es tracta de contraprestacions econòmiques fixades coactivament.
b) Aquestes contraprestacions econòmiques ho són per l’explotació d’obres públiques
o la prestació de serveis públics.
c) L’explotació d’obres i prestació de serveis ho han de ser mitjançant una
personificació privada o mitjançant gestió indirecta.
En conseqüència, tenen la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari, les exigides per a l’explotació d’obres o prestació de serveis, en règim de
concessió, mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials,
societats de capital íntegrament públic, i demés fórmules de dret privat. Això si, sempre
que les prestacions s’exigeixin coactivament.
La disposició final 12a de la LCSP modifica l’article 20 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març (en endavant, TRLRHL), incorporant una apartat 6è a l’article 20, que regula el
règim de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari de les entitats locals.
D’acord amb aquest, aquestes contraprestacions s’han de regular mitjançant
ordenança.
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Per interpretar el caràcter coactiu de les prestacions patrimonials en l’àmbit dels ens
locals, s’han de seguir els criteris fixats a l’article 20.1.B del TRLRHL:
1. Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària. S’entendrà que la sol·licitud i
recepció no són voluntaris quan:
a) Vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
b) Quan els béns, activitats o serveis siguin imprescindibles per la vida privada o
social del
sol·licitant.
2. Que no es prestin o realitzin pel sector privat.
Les conclusions que es desprenen d’aquesta normativa aplicables a l’Ajuntament de
Deltebre són:
Totes les tarifes “coactives” de serveis públics que es presten a Deltebre, ja siguin
mitjançant empresa de capital íntegrament públic, ja sigui mitjançant concessió, ja
siguin mitjançant empresa d’economia mixta, tenen la naturalesa de prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari.
Per tant, els diferents tipus de retribució de serveis públics, a partir d’ara, seran:
Taxa: Quan es presta directament per l’Ajuntament pels seus propis mitjans i es
compleixen els requisits dels apartats 1 i 2 de l’art. 20 del TRLHL:
a) Aprofitament especial de domini públic.
b) Prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives quan:
1. No siguin de sol·licitud o recepció voluntària. No es considerarà voluntària quan:
▪ Vingui imposada per condicions legals o reglamentàries
▪ Quan els bens, serveis o activitats siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.
2. Que no es prestin pel sector privat.
Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari: El mateix supòsit descrit
per les taxes, però quan el servei es presta per una empresa de capital íntegrament
públic, a través d’un contracte de concessió, o mitjançant una empresa d’economia
mixta.
Preu Públic: Serveis en els que no es compleixin els requisits anteriors, i es prestin per
l’ajuntament pels seus propis mitjans.
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Preus privats: El mateix supòsit que els preus públics, quan el servei es presta per
una empresa de capital íntegrament públic, per contracte de concessió o mitjançant
empresa mixta.
En base al punt anterior, es poden concretar quines són les prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari actuals a l’Ajuntament de Deltebre. En tot cas, s’aplica una
interpretació extensiva de la normativa, tenint en compte que el concepte de prestació
patrimonial pública no tributària no suposa altra cosa que un increment de garanties als
usuaris, ja que exigeix la seva regulació per ordenança.:
1.Les tarifes per subministrament d’aigua potable i pel servei de clavegueram.
2.Les tarifes de l’Escola Bressol.
3.Tarifes de la Residencia d’avis.
4.Les tarifes de l’Escola de Música.
5. Les tarifes de utilització de pantalles LED compactes
Les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari s’han de regular per
ordenança. Per tant, com a mínim, aquesta ha de preveure la seva imposició,
ordenació i modificació. Pel cas que el servei es presti de forma indirecta, s’haurà de
conjugar el règim de modificació de preus d’acord amb la normativa de contractes del
sector públic, amb la tramitació o modificació de l’ordenança.
Aquesta ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari, pretén regular el règim jurídic de totes les prestacions d’aquesta naturalesa
referents a serveis de l’Ajuntament de Deltebre, i diferencia els supòsits en els quals els
serveis es presten per una empresa de capital íntegrament públic dels supòsits de
gestió indirecta, afectats per la normativa de modificació de preus de la LCSP. Així es
preveu també al nou apartat “6” de l’article 20 del TRLRHL, que especifica que la
regulació mitjançant ordenança ho és sense perjudici de l’establert a l’article 103 de la
LCSP, que regula precisament la revisió de preus en els contractes de les
administracions públiques.
L’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPACAP) estableix que en l’exercici de la potestat
reglamentària les administracions públiques han d’actuar d’acord amb els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En les
exposicions de motius o preàmbuls de les normes, ha de quedar suficientment
justificada la seva adequació a aquests principis.
El principi de necessitat i eficàcia queda suficientment justificat pel fet de tractar-se
d’una obligació legal a partir de l’entrada en vigor de la LCSP. Es tracta de regular les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’Ajuntament de Deltebre, que
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s’ha d’efectuar, forçosament, a través d’una ordenança, d’acord amb l’article 20.6 del
TRLRHL.
Pel que fa al principi de proporcionalitat, s’intenta regular només aquells aspectes
genèrics que afecten a totes les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari,
preveient uns annexos que regulen cadascuna de les diferents prestacions de forma
individual. Aquesta estructuració permet donar claredat a la regulació, i possibilita
eliminar possibles repeticions i reiteracions.
La seguretat jurídica es garanteix precisament amb l’aprovació d’aquesta ordenança,
que permet que totes les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari tinguin
la cobertura legal requerida per la normativa en vigor. A l’identificar cadascuna de les
prestacions, i tractar-les de forma separada, però sota un règim comú, es facilita el seu
coneixement i comprensió.
L'elaboració d'aquesta ordenança no estava prevista en el Pla Normatiu, ja que la seva
realització es deriva de les actuacions de l'òrgan de control d'acord amb el Pla Anual de
Control Financer, que d'acord amb la falta d'actualització normativa de la naturalesa de
preus públics o taxes, va determinar la necessitat d'esmenar aquestes deficiències
mitjançant una actuació correctora immediata (art. 35 del Reial Decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local).
Pel que fa a l'aplicació de l'art. 133 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, es
determina que aquesta normativa regula aspectes parcials de la matèria, ja que no es
modifiquen aspectes rellevants per als subjectes passius, perquè no s'han modificat els
fets imposables, els tipus de gravamen o quota tributària o les obligacions que aquests
hagin de suportar.
En aplicació del principi d’eficiència, l’ordenança no incorpora cap càrrega
administrativa nova, més enllà de sotmetre a la necessitat de modificació de la mateixa
qualsevol nova prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, o la seva
modificació.
Article 1. Naturalesa i Fonament
1. De conformitat amb el que es preveu a l’article 20.6 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament estableix les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari per a l’explotació d’obres o prestació de serveis, en règim de concessió,
mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de
capital íntegrament públic, i demés fórmules de dret privat.
232

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda

2. Són prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari les descrites en els
annexes d’aquesta ordenança. La seva modificació requerirà la modificació de
l’ordenança, d’acord amb el procediment legalment establert.
Article 2. Naixement de l’Obligació
L’obligació de pagar la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari neix amb
l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat, o des del moment en que
s’utilitzi un servei públic.
Article 3. Establiment i Modificació
I . Establiment en relació a serveis i activitats prestats per personificacions privades de
l’Ajuntament de Deltebre.
1. L’establiment de noves prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per
serveis i activitats prestats per personificacions privades de l’Ajuntament de Tarragona
s’efectuarà mitjançant la modificació d’aquesta ordenança, afegint un nou annex amb la
seva regulació específica.
El contingut mínim de l’annex serà el següent:
Serveis i activitats afectats.
Imports a satisfer pels usuaris.
Previsions de supòsits de no generació de l’obligació de pagament o de reducció
de l’import; aquests s’hauran de justificar sempre per raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic.
d) Períodes impositius, si és el cas, i la forma específica de pagament.
2.
a)
b)
c)

3. A l’expedient s’hi haurà d’incorporar un informe econòmic i financer que justifiqui la
sostenibilitat dels imports proposats en relació als costos reals del servei o activitat. En
el cas que es prevegin uns ingressos inferiors al cost del servei, i la compensació
d’aquesta diferència vagi a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Deltebre, s’haurà
d’acreditar l’oportuna disponibilitat pressupostària, mitjançant l'informe de la Intervenció
General de l’Ajuntament.
4. En el supòsit que l’import de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
estigui sotmès a l'informe o l'autorització d’una altra Administració d’acord amb la
normativa sectorial, el tràmit corresponent s’haurà d’efectuar abans de l’aprovació
inicial de l’ordenança, excepte que aquella determini que es faci a posteriori. Si durant
el tràmit d’aprovació de l’ordenança es modifiquen els imports, s’haurà de sol·licitar nou
informe o autorització, excepte que la modificació proposada estigui inclosa a l’informe
o autorització inicial.
II. Establiment en relació a serveis i activitats prestats mitjançant gestió indirecta
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1. L’establiment de noves prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per
serveis o activitats prestats per gestió indirecta s’efectuarà mitjançant la modificació
d’aquesta ordenança, afegint un nou annex amb la seva regulació específica. En
aquest cas, la documentació econòmica i financera que justifiqui els imports proposats,
així com la seva afectació en el pressupost municipal, serà la que consti a l’expedient
de contractació.
2. Quan els plecs de clàusules administratives particulars que regeixin el contracte
estableixin de forma fixa i no modificable a les ofertes l’import de les prestacions
patrimonials, la modificació de l’ordenança per afegir el nou annex s’iniciarà de forma
simultània a l’acord d’aprovació de la despesa i dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
3. Quan les prestacions patrimonials depenguin de l’oferta presentada per les
empreses licitadores, la modificació de l’ordenança per afegir el nou annex s’iniciarà de
forma simultània al requeriment a efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta
regulat a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic. Durant el termini d’informació pública de la modificació de l’ordenança es podran
incorporar les modificacions que puguin provocar-se per l’adjudicació a un altre
licitador, en el cas que el proposat no hagi resultat adjudicatari. En qualsevol cas, no es
podrà procedir a l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fins a
l’adjudicació del contracte. No es podrà prestar el servei o activitat, ni liquidar o cobrar
la prestació patrimonial , fins a l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança
que la contempli.
4. En el supòsit que l’import de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
estigui sotmès a l'informe o l'autorització d’una altra Administració, d’acord amb la
normativa sectorial el tràmit corresponent s’haurà d’efectuar abans de l’aprovació inicial
de la modificació de l’ordenança, excepte que aquella determini que es faci a posteriori.
Si durant el tràmit d’aprovació de l’ordenança es modifiquen els imports, s’haurà de
sol·licitar un nou informe o autorització, excepte que la modificació proposada estigui
inclosa a l’informe o l'autorització inicial.
Article 4. Modificació
I. Modificació de l’ordenança en relació a serveis i activitats prestats per
personificacions privades de l’Ajuntament de Deltebre
1. La modificació de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per
serveis i activitats prestats per personificacions privades de l’Ajuntament de Tarragona
requerirà la modificació d’aquesta ordenança.
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2. A l’expedient s’hi hauran d’incorporar els informes descrits a l’article 4.3, i si és el
cas, efectuar el tràmit previst a l’article 4.4.
3. En el supòsit que l’Ajuntament opti per assumir directament part del cost de la
prestació patrimonial es podrà preveure a la modificació de l’ordenança l’import que
correspondria, i la part d’aquest import que assumeix directament l’Ajuntament com a
aportació directa al servei. A l’expedient de modificació de l’ordenança s’haurà
d’incorporar l’estudi econòmic, financer i pressupostari que analitzi les conseqüències
de l’acord, i la seva cobertura pressupostària.
II. Modificació de l’ordenança en relació a serveis i activitats prestats mitjançant gestió
indirecta.
1. La modificació de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
prestats per gestió indirecta s’efectuarà mitjançant la modificació d’aquesta ordenança.
2. En els plecs de clàusules administratives particulars que regeixin el contracte
s’haurà de preveure expressament que la modificació de preus del contracte no entrarà
en vigor fins a l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança. En aquest cas,
la documentació econòmica i financera que justifiqui els nous imports proposats, així
com la seva afectació en el pressupost municipal, serà la que consti a l’expedient de
contractació.
3. En el supòsit que no s’aprovi la modificació de l’ordenança d’acord amb la revisió
de preus acordada del contracte, o ho sigui per preus inferiors als que es despendrien
de l’aplicació de les clàusules de revisió de preus del contracte, a l’expedient de
modificació de l’ordenança s’haurà d’incorporar l’estudi econòmic, financer i
pressupostari que analitzi les conseqüències de l’acord, les possibles indemnitzacions
al contractista adjudicatari, i la seva cobertura pressupostària.
4. En el supòsit que l’Ajuntament opti per assumir directament part del cost de la
prestació patrimonial es podrà preveure a la modificació de l’ordenança l’import que
correspondria d’acord amb les clàusules del contracte, i la part d’aquest import que
assumeix directament l’Ajuntament, com a participació en la retribució del contractista
adjudicatari.
5. En el supòsit que l’import de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
estigui sotmès, a l'informe o l'autorització d’una altra Administració, d’acord amb la
normativa sectorial, el tràmit corresponent s’haurà d’efectuar abans de l’aprovació
inicial de la modificació de l’ordenança, excepte que aquella determini que es faci a
posteriori. Si durant el tràmit d’aprovació de la modificació de l’ordenança es modifiquen
235

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda
els imports, s’haurà de sol·licitar nou informe o autorització, excepte que la modificació
proposada estigui inclosa a l’informe o autorització inicial.
6. No serà necessària la modificació de l’ordenança si la nova tarifa s’aprova en base
a una regulació marc que faci possible la seva revisió. En aquest cas, l’òrgan
competent aprovarà la nova tarifa, que actualitzarà l’annex corresponent a aquesta
ordenança. En aquests supòsits no serà necessari sol·licitar l’informe de la Comissió de
Preus de Catalunya, d’acord amb el que preveu la Resolució del seu President de data
3 d’abril de 2019.
Article 5. Obligació de Pagament
1. L’obligació de pagament de les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari regulades en aquesta ordenança neix en el moment en que s’iniciï la prestació
del servei o la realització de l’activitat, podent però exigir el dipòsit previ del seu import
total, en els cassos expressament regulats en els annexes d’aquesta ordenança.
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Article 6. Gestió i Recaptació
1- La gestió i recaptació dels imports de les prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari s’efectuarà per part de l’entitat que presti el servei o activitat, d’acord amb
les previsions dels reglaments reguladors dels serveis afectats, o d’acord amb el previst
en els respectius annexes d’aquesta ordenança.
2 - La persona que efectuï el pagament d’una prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari tindrà dret al lliurament d’un justificant del pagament realitzat.
3- Els deutes derivats prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, vençuts i
no satisfets s’exigiran utilitzant els procediments previstos en el Reglament General de
Recaptació i en les altres lleis i disposicions estatals reguladores de la matèria,
tramitant-se pel procediment administratiu de constrenyiment. En aquest cas, l’entitat
prestadora del servei o activitat haurà de presentar a l’Ajuntament el llistat
d’impagaments, la justificació documental que el servei s’ha prestat i, si és el cas, la
documentació justificativa que s’ha intentat el seu cobrament.
Article 7.
L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que
ho prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades al pagament
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
236

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda
perjudici d’exigir els pagaments les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari i interessos de demora acreditats.
Article 8. Règim de Reclamacions i Recursos
1. Qualsevol usuari d’un servei o perceptor d’una activitat per a la qual hagi satisfet un
import en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i que estigui
en desacord amb l’import pagat, podrà presentar una reclamació davant l’Ajuntament. A
la reclamació, l’interessat haurà d’adjuntar el justificant de l’import pagat, així com la
motivació del desacord amb el mateix.
2. Rebuda la reclamació, l’Ajuntament atorgarà un termini d’audiència a l’entitat
prestadora del servei o activitat, per tal que en el termini de 15 dies aporti la
documentació i al·legacions que consideri convenients. Si de la documentació aportada
se’n desprèn la desestimació de la reclamació, s’atorgarà un termini d’audiència a
l’interessat, adjuntant la documentació facilitada per l’entitat prestadora del servei o
activitat.
3. En el cas que l’Ajuntament resolgui a favor de l’interessat, i de la resolució se’n
desprengui que se li ha de retornar la totalitat o part de l’import pagat, l’entitat
prestadora del servei o activitat haurà d’efectuar l’oportú pagament a l’interessat en el
termini màxim de 15 dies a partir de l’endemà de rebre l’oportuna notificació. La
resolució serà immediatament efectiva, i no se suspendrà per la possible interposició
d’un recurs en via administrativa o contenciós administrativa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el dia 4 de
novembre de 2020. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, restaran vigents.
Vist i plau
EL SECRETARI,
L'ALCALDE,
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ANNEX 1
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I SERVEI
DE CLAVEGUERAM
Article 1. Quota tributària
Els imports a liquidar en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari referents al servei de subministrament d’aigua potable i de clavegueram són el
següents:
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
cúbic 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

1,30 €/ m3
1,50 €/ m3
1,75 €/ 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

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

Tarifa cinquena. Connexions a la xarxa general
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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 €
Tarifa referent a la connexió a la xarxa de clavegueram
205,12 €
Els magatzems sense activitat s’assimilaran a la tarifa
domèstica
Imports anteriors no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Article 2. Període Impositiu
Els imports tindran una vigència anual i mantindran la seva vigència mentre no s’aprovi
la corresponent modificació de l’ordenança.
Article 3. Forma de pagament
S’afegeixen les següents previsions a les previsions dels articles 7 a 11 d’aquesta
ordenança:
1. Millor dia de pagament: a petició del/la titular del contracte de subministrament hi
haurà la possibilitat d’escollir un dia fix del mes com a preferible per al pagament de
les factures domiciliades.
2. Pagament pla: a petició del/la titular del contracte de subministrament, hi haurà la
possibilitat d’escollir la modalitat de pagament pla del consum d’aigua en quotes
mensuals, les quals es calcularan segons la facturació de l’any anterior i l’última
regularitzarà les quotes satisfetes segons les factures reals emeses. Per poder
escollir aquesta modalitat de pagament serà necessari que el contracte de
subministrament compti, mínim, amb un any de vigència i que no existeixi cap
factura pendent de pagament.
3. Ajornament de pagament: a petició del/la titular del contracte de subministrament,
per aquells casos amb dificultats de pagament, existeix la possibilitat de fraccionar
el pagament fins un màxim de 12 mesos sense interessos i costos addicionals.
4. Inici de procediment de reclamació del deute per part del prestador del serveis:
Transcorregut el termini de 12 dies laborables des de l’avís de cobrament, s’iniciarà
el procés de reclamació de deute.
Article 4. Beneficis Fiscals
1. 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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2. Podran ser beneficiaries de la Tarifa social a la qual fa referència aquest annex 1,
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.
3. Per tal de poder-se acollir als beneficis de la Tarifa social, les persones 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’aplicació de la tarifa social de l’aigua, 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 resolució de la sol·licitud.
- 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.

4. Per fer la valoració econòmica i social s’utilitzaran els criteris de valoració establerts
a les Bases d’Ajuts socials sobre determinats tributs municipals i activitats
extraescolars tipificades vigents.
5. 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 Carnet de família nombrosa i/o de família monoparental
o Resolució de persona amb disminució o dependència
o Autorització a l’Ajuntament de Deltebre per consultar les dades de la persona
sol·licitant i unitats familiar davant els organismes oficials.
o Documentació acreditativa de la situació econòmica i social durant els tres
mesos previs a la sol·licitud :
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▪ Última declaració de renda
▪ 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.
▪ Si no treballa full de demanda de feina (dardo atur)
▪ Moviments dels comptes bancaris, dels últims tres mesos, de tota la unitat
familiar.
▪ Certificat dels dipòsits de capital mobiliari a nom del/la sol·licitant i dels
membres de la unitat familiar.
▪ Declaració jurada conforme no tens altres comptes i dipòsits a nom del/la
sol·licitant i dels membres de la unitat familiar en altres entitats bancàries.
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 5. Revisió de Facturació
Es podrà revisar la facturació en el cas que hi hagi una fuita interior domèstiques i a
petició del/la titular del contracte de subministrament i tenint en compte el següent:
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència del client.
b) Que aporti la documentació justificativa de la reparació de la fuita: factura de
reparació amb detall dels treballs de reparació o similar.
c) Que en el mateix subministrament no s’hagi produït una rectificació de factura
per fuita en els darrers dos anys.
d) El nombre màxim de factures a modificar per pòlissa i per una mateixa fuita és
de 2 factures.
e) Que el subministrament sigui per ús domèstic i industrial.
f) Es prendrà el preu del tram més alt de tarifa aprovat i se li aplicarà una
bonificació del 15%.
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g) Es calcularà un consum estimat o habitual resultant de considerar el volum mig
dels consums produïts en els darrers dos anys en el mateix període. Sobre
aquest consum habitual s’aplicaran les tarifes vigents de cada concepte. Es
calcularà el volum d’excés resultant de la diferència entre el consum, estimat o
habitual i el real. Sobre aquest volum s’aplicarà la tarifa reduïda per fuita.
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ANNEX 2
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA
Primer: Els imports a liquidar en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari referents al servei d’escola de música:
Tarifa primera: Matrícula
EUROS
100,00 €/any
80,00 €/any
20,00 €/any

Alumnes
Alumnes (1r germà)
Alumnes Coral Adults
Tarifa segona. Classes individuals (instruments)
TEMPS
EUROS
30 minuts
30,00 €/mes
45 minuts
45,00 €/mes
60 minuts
60,00 €/mes
Tarifa tercera. Classes Grupals
PREU
Iniciació
35,00 €/mes
Sensibilització
35,00 €/mes
Llenguatge
35,00 €/mes
Coral Petits
Coral Adults
Llenguatge adults 35,00 €/mes

CORAL
5,00 €/mes
5,00 €/mes
5,00 €/mes
5,00 €/mes

ONLINE
25,00 €/mes
40,00 €/mes
55,00 €/mes

PREU
40,00 €/mes
40,00 €/mes
40,00 €/mes
25,00 €/mes
10,00 €/mes
40,00 €/mes

Tarifa quarta. Instrument, Llenguatge i Coral
TEMPS
PREU
30 minuts
45,00 €/mes
45 minuts
60,00 €/mes
60 minuts
75,00 €/mes
Solfa + 45 minuts reforç
65,00 €/mes

ONLINE
35,00 €/mes
35,00 €/mes
35,00 €/mes
35,00 €/mes

ONLINE
40,00 €/mes
55,00 €/mes
70,00 €/mes
60,00 €/mes

Tarifa cinquena. Packs (solfeig i primer instrument) Altres Classes Individuals
TEMPS
PREU
ONLINE
Llenguatge individual
60,00 €/mes
60,00 €/mes
Coral 60 minuts
65,00 €/mes
65,00 €/mes
243

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda

Tarifa sisena. Segon instrument
TEMPS
30 minuts
45 minuts
60 minuts

PREU
15,00 €/mes
23,00 €/mes
30,00 €/mes

Tarifa setena. Preparació conservatori
TEMPS
60 minut

ONLINE
10,00 €/mes
18,00 €/mes
25,00 €/mes

PREU
90,-- €/mes

Segon: Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta prestació l’assistència per part dels alumnes a
l’escola de Música, així com la impartició de classes de música, en les modalitats que
s’ofereixen als mateixos
Tercer Període impositiu
Els imports tindran una vigència anual i mantindran la seva vigència mentre no s’aprovi
la corresponent modificació de l’ordenança.
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ANNEX 3
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Primer: Els imports a liquidar en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari referents al servei d’escola bressol:
EUROS
126,50 €/any

a. Matrícula
b. Servei escolar
• Jornada sencera ( De 9 a 13 i 15 a 18 h.)
• Mitja partida (de 9 a 13 o de 15 a 18 h)

151 €/mes
125 €/mes

C) Escolarització amb menjador
• Tarifa mensual
• Carmanyola mensual
• Càtering diari (esporàdic)
• Carmanyola diària (esporàdic)
D) Acollida matí:

126 €/mes
82 €/mes
7,60 €
4,60 €

• Tots els dies del mes (de 7,50 a 9,00 h.)
• Tots els dies del mes (de 8,30 a 9,00 h.)
E) Acollida tarda (de 18h. a 19h.):
• Tots els dies del mes
F) Acollida esporàdica (de 8 a 9 h. O de 18 a 19 h)

28 €/mes
14’50 €/mes
15,50 €/mes
3,15 €/dia

Segon: Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta prestació la utilització, per part dels assistents a
l’Escola Bressol, dels diferents serveis prestats per aquesta.
Tercer: Període impositiu
Els imports tindran una vigència anual i mantindran la seva vigència mentre no s’aprovi
la corresponent modificació de l’ordenança.

245

Àrea #DeltebreEficient
Hisenda

ANNEX 4
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SERVEIS DE MANTENIMENT I GESTIÓ DE
CONTINGUTS DE LES PANTALLES LED COMPACTES
Primer: Els imports a liquidar en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari referents al servei:
Concepte

Import en Euros impostos inclosos

Preu minut de publicitat

0,1665898 €

Segon: Fet imposable
Te com a objectiu regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per al
servei d’informació pública local d’interès i per dinamització econòmica i social per tal
de fomentar el Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre amb la finalitat
d’impulsar l’economia al municipi, així com també estar al costat de les persones més
vulnerables.
Tercer: Període impositiu
Els imports tindran una vigència anual i mantindran la seva vigència mentre no s’aprovi
la corresponent modificació de l’ordenança.
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ANNEX 5
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA RESIDENCIA D’AVIS
Primer: Els imports a liquidar en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari referents al servei:
Residència
Grau I
Grau II
Grau III

1.384,88 €
1.749,06 €
1.869,41

Centre de dia
Jornada Comperta
Dies/mes
8
12
16
21
26
30

Preu
258,84 €
373,88 €
488,92 €
632,72 €
776,52 €
874,78 €

Mitja jornada
Dies/mes
12
16
21
26
30

Preu
224,33 €
293,35 €
379,63 €
465,91 €
524,87 €

Segon: Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta prestació la utilització, per part dels assistents a
la Residència d’Avis, dels diferents serveis prestats per aquesta.
Tercer: Període impositiu
Els imports tindran una vigència anual i mantindran la seva vigència mentre no s’aprovi
la corresponent modificació de l’ordenança.
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