
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18  REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. 
 
Article 1r. Concepte. 
Conforme allò autoritzat per l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i d'acord amb el que preveuen els articles 15 a 20 del RDL 
2/2004 de 5 de març, aprova el text refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regularà per la 
present Ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament. 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a què es 
refereix l'article anterior. 
 
Article 3r. Quantia. 
1 .- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l'apartat següent. 
2 .- Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents: 
- Subministrament d'aigua per cada metre cúbic amb lectura i facturació trimestral: 
 
- Fins a 50m3 ..................................................................................................... 0,42€/m3. 
- De 51 a 60 m3 ................................................................................................ 0,92 €/m3. 
- De 61 a 70 m3 ................................................................................................ 2,21 €/m3. 
- De 71 a 80 m3 ................................................................................................ 4,42 €/m3. 
- De 81 a 90 m3 ............................................................................................ ... 5,89 €/m3. 
-De 91 a 100 m3 .............................................................................................. 11,04€/m3. 
- A partir de 101 m3 ....................................................................................... 14,73 €/m3. 
 
- S'estableix un mínim trimestral equivalent al consum de 10m3. 
 
- S'estableix una quota per manteniment comptador (2,16€) i serveis de control sanitari i 
analítiques (10,77€), el total ascendeix a ............................................................... 12,93€. 
- Drets de presa a la xarxa ................................................................................... 194,35€. 
 
- Les tarifes es refereixen a unitat de subministrament per habitatge o propietat, estant 
obligat el titular a la col·locació de tantes escomeses com habitatges estiguin ubicada en 
un mateix edifici. 
 
Article 4t. Obligació al pagament. 
1 .- L'obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta Ordenança, neix des que 
s'iniciï la prestació del servei, amb periodicitat. 
2 .- El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de prestació, l'obligat a 
realitzar-lo, de la corresponent factura. 
 



DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 
 
 
 


