
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, 
GAS I ELECTRICITAT  
 
Article 1. Concepte 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57, en relació amb l'article 20, tots dos del RDL 2/2004, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa pel subministrament d'aigua, 
gas i electricitat, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els que se'n beneficien dels serveis o les 
activitats,  prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en les tarifes que es contenen en l'annex. 
2. Les tarifes d'aquesta taxa són les següents: 
 
Tarifa primera. Subministrament d’aigua   
1.1 Habitatges i locals comercials Des de 0 fins a 56 m3/trimestre 0,546€ 
1.2 Habitatges i locals comercials Des de 57 fins a 75 m3/trimestre 0,762€ 
1.3 Habitatges i locals comercials Des de 76 fins a 100 m3/trimestre 1,123€ 
1.4 Habitatges i locals comercials Més de 101 m3/trimestre 2,637€ 
1.5 Indústries Volums fins a 500 m3/trimestre 0,546€ 
1.6 Indústries Volums de més de 501 m3/trimestre 2,256€ 
1.7 Obres Per m3 consumit 1,061€ 
1.8 Quota servei euros/any 19,20€ 
1.9 Conservació i manteniment euros/mes 0,32€ 
 
 
En el cas de consums domèstics relatius a habitatges o categories equiparables, s’estableixen quotes variables 
per metre cúbic, en funció de l’escala per blocs de consum trimestrals, per cada habitatge o plaça 
d’establiment. 
En el cas de consums domèstics relatius a habitatges o categories equiparables, s’estableixen quotes variables 
per metre cúbic, en funció de l’escala per blocs de consum trimestrals, per cada habitatge. 
Pel que fa referència al consum domèstic d’habitatges, en els casos en el qual el subministrament d’aigua es 
realitzi i es facturi a comunitats de propietaris o altres entitats anàlogues integrades per una pluralitat de 
propietaris d’habitatges o establiments, tindran la obligació d’independitzar els subministrament individuals 
mitjançant la contractació de tantes pòlisses com a unitats de consum existeixin, sempre que la instal·lació de 
lampisteria interna ho permeti. 
En cas d’impossibilitat tècnica de modificació de la instal·lació interior per la independització de 
subministraments, tindran la condició d’abonats, a l’efecte de la determinació de la quota variable que 
estableix aquest apartat, cadascun dels habitatges o establiments que la integren, i a més de la quota fixa 
aplicable, ha de tenir-se en compte el consum trimestral que resulti de multiplicar els volums límit de cada 
bloc tarifari de facturació per el nombre d’habitatges o establiments que la integren, a més de la pròpia 
comunitat si aquesta disposa de, almenys, un punt de subministrament. 
El els subministres per aforament, a l’import de la quota de servei cal adicionar la facturació el consum 
corresponent al cabal contractat. 
 
Article 4. Obligació al pagament 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del moment que s'iniciï la prestació 
del servei, amb periodicitat. 
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, al que estigui obligat a realitzar-lo, de la 
factura corresponent. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 



La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 


