Ajuntament de Vilamòs
Vall d’Aran (Lleida)

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
====== ================================================

Article 1r. Concepte.
De conformitat amb el que es preveu a l’article 20.4.t) de la Llei 2/2004, de 5 de març, per la
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa pel
subministrament d’aigua, gas i electricitat, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària:
a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular,
conforme a algun dels supòsits previstos en l'article 20.3 d'aquesta llei.
b) Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que prestin o
realitzin les entitats locals, conforme a algun dels supòsits previstos en l'article 20.4 d'aquesta
llei.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent:
a) Els propietaris d'aquests immobles, els qui podran repercutir, si escau, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.
Article 3r. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les tarifes que es
contenen a l’annex.
Article 4t. Meritació.
a) Quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient.
2. La naturalesa material de la taxa exigeix la meritació periòdica d'aquesta, la meritació tindrà
lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els
supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, l'aprofitament especial o l'ús del servei o
activitat, en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el
consegüent prorrateig de la quota, en els termes que s'estableixin en la corresponent
ordenança fiscal.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o
el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la
devolució de l'import corresponent.
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Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOP de Lleida i començarà
a aplicar-se a partir de l’endemà de la seva publicació.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
Diligència.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple en sessió de data 8 d’agost de 1.989.
Publicat l’acord de l’aprovació inicial al BOP de Lleida nº 112 de data 16 de setembre de 1.989.
Publicat el text íntegre de l’ordenança al BOP de Lleida nº 154 de data 23 de desembre de
1.989.
Modificacions:
Inclusió tarifa segona: Acord inicial Ple de data 20/01/96 - BOP Nº 51 de 25/04/96.
Modificació de preu públic a taxa: Acord inicial Ple de data 29/10/98 – BOP Nº 134 de 7/11/98 –
BOP Nº 157 de 31/12/98.
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ANNEX DE TARIFES
=================

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
==========================================================

Subministrament d’aigua
Tarifa primera. Per cada connexió a la xarxa general d’aigua,
per una sola vegada...........................................................

300,00 €

Tarifa segona. Manteniment del la xarxa de subministrament
d’aigua/ periodicitat anual........................................................

12,02 €
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