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Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del que estableixen  els articles 57 i 20.4 r), del RDL 2/2004 pel que 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 pels serveis 

prestats per la Brigada Municipal a particulars. 

Article 2. Fet imposable 

Consisteix en el treballs realitzats per la Brigada municipal als particulars, a instància de part, 

relacionats amb la reparació d'escomeses d'aigua i la instal·lació o reparació de comptadors. 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix l’art. 36 així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 

general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la Brigada Municipal. 

Article 4. Responsables 

•Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les 

persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

 

•Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i 

abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 

Article 5. Beneficis fiscals 

•Per regla general no s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació 

del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 



•Intervencions referides a neteges de xoc de vivendes de particulars. 

 

Amb informe vinculant del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta en 

ocasió d’actuacions de neteges de xoc en vivendes de particulars que presenten problemes 

d’higiene i salut pública, la quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar 

a les tarifes de la taxa els percentatges de bonificació següents: 

 

Interval de renda (nivell de renda per càpita) Bonificació aplicable al cost del servei 

De 0,00a 10.000,00 € 100% 

De 10.000,01a 12.000,00 € 75% 

De 12.000,01a 13.000,00 € 50% 

De 13.000,01a 14.000,00 € 25% 

Més de 14.000,01 € 0% 

 

Es considera Renda per càpita al resultat de dividir els ingressos de la unitat de convivència 

que constin en la declaració anual de l’Impost sobre la renda de les persones físiques de 

l’exercici anterior, pel nombre de membres. En el cas de persones no obligades a presentar 

aquesta declaració, hauran d’acreditar els seus ingressos totals mitjançant el certificat 

d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos per l’empresa o 

organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals tenen constància que la 

persona gaudeix d’ingressos no declarats, aquests també es tinguin en compte per al càlcul de 

la renda per càpita. 

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

Concepte Tarifa

Una hora de treball d'un oficial primera 23,36 €

Una hora de treball d'un peó ordinari 18,62 €

Alta d'un comptador d'aigua 22,57 €

Canvi de comptadors 45,72 €

Ús de retro mixta, per cada hora 41,20 €



Ús de camió dúmper, per cada hora 48,69 €

 

Article 7. Meritació  

La taxa es  meritarà quan se sol·liciti el servei, o quan aquest s'hagi realitzat. 

 

El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat 

de realitzar-lo, del rebut corresponent. 

Article 8. Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 

tributària i la normativa que la desplega. 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal,  aprovada  provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 26 d'octubre de 1998, modificada pel Ple de la Corporació en sessió 28 d’octubre 

de 2013 i desprès de les publicacions preceptives entrarà en vigor, la nova redacció, el dia 1 de 

gener de 2014. 


