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Ordenança Fiscal núm. 7
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

Article 1r.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que es disposa en els articles 58 i 80 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per subministrament d'aigua,
gas i electricitat, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen
al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1998.
Article 2n. Obligats al pagament
1.- Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es
refereix l'article anterior.
Article 3r. Quantia
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l'annex.
2.- Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren a l'annex.
3.- Quan a la instal·lació del comptador, com també dels accessoris per a fer possible la
instal·lació, dins de la delimitació del sòl urbà, serà a càrrec del propietari de l'immoble,
fixant-se l'import segons queda determinat a l'annex.
Article 4t. Obligació al pagament
1.- L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del moment
que s'iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2.- El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, al qui estigui obligat a
realitzar-lo, de la factura corresponent.
3.- Les baixes de les connexions s’hauran de sol·licitar per escrit a l’ajuntament, amb
informació de la lectura final del comptador. Un cop acceptada la baixa es notificarà a
l’interessat com també el període de liquidació. La lectura final del comptador es facturarà
dins del semestre que correspongui la baixa.

Annex de tarifes
Taxa per subministrament d'aigua, gas i electricitat
. Per connexió a la xarxa d'aigua .............................................................
301,90 EUR
. Per baixa de connexió a la xarxa d’aigua ..............................................
150,00 EUR
. Tarifa domèstica:
. Mínim semestral de 30 m3 per abonat .........................
19,563795 EUR
. Excés per damunt dels 30 m3 del mínim fins 60 m3 ....
0,481570 EUR
. Excés per damunt dels 60 m3 ......................................
0,571865 EUR
. Tarifa manteniment comptador ....................................
3,516700 EUR
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. Tarifa industrial:
. Mínim semestral del 100 m3 per abonat .......................
. Mes de 100 m3...............................................................
. Quota mínima de manteniment semestral per comptador ...

29,330643 EUR
0,571865 EUR
3,516700 EUR
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