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Article 1r.- Fonament i naturalesa  

ocals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de o 

or 

Article 2n.- Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi s 
o 

ar els serveis de subministraments que resultin 

subministrament calgui utilitzar una xarxa que mate
i el titular de la xarxa. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Orden

Article 3r.- Subjectes passius  

plotadores de serveis de subministrament que 

m 

t. 

plotadores dels dits serveis les empreses 

xarxes 
 de 
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es quals no els resulti aplicable el que es preveu als 
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per o

t. 

Article 4t.- Responsables i Successors. 

administratiu, en els termes previstos a la Llei Ge

 i 
entitats sense personalitat, en els termes previsto ral. 

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarx

ue 
obtinguin anualment en el terme municipal les empre 1 

passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base impos
unicipal minorada en les quantitats que hagi 

eixa.  

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la co
titat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a 

 a 
consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per s 
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e) Altres ingressos que es facturin pels serveis re
subministradores. 

sts efectes, els impostos indirectes que graven els 
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un 

ntitats percebudes per aquells serveis de 
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquel

tal que les empreses puguin rebre. 

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudi
per quantitats no cobrades que calgui incloure en e

c) Els ingressos financers, com ara interessos, div

 immobilitzat. 

i drets que formen part del seu patrimoni. 

es a les empreses o entitats assenyalades en 
compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui 

 les 
quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 

La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 p

xa  

efectiu. 

sitiu. 
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t, 

da 
 

efectuat en el terme municipal, especificant el vol
integrants de la base imposable, segons detall de l
referida al concepte previst a la lletra c) de l'es resa o 
empreses subministradores de serveis a les quals s'hagi facturat quantitats en concepte de peatge. 

tat 
onsums registrats en comptadors, o altres instruments 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran  les 

 
la xarxa utilitzada. 

i 

ribut han estat delegades totalment o parcialment en la 
articles anteriors seran aplicables a les actuacions 

a 
 dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 

compliment de les obligacions formals i materials d

uals 
a que han delegat les seves facultats en la 
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de 
var determinades actuacions singulars de 

iquidacions per determinar els deutes tributaris o 

n 
convenient. 

de la 

 

municipals. 

rmes posteriors  

 


