AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT DE GAS
(aprovació: BOP 238 de 11-12-08)

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara dels articles 15 al 19, 20.4.t i el 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel
subministrament de gas.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució de
gas, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per
l’Ajuntament, en els termes i condicions de les tarifes previstes a l’article 6 d’aquesta
Ordenança.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats
a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades, pels serveis de distribució de gas que constitueix el fet
imposable de la taxa.

Article 4. Responsables
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Tarifa primera. Connexions i d’altres
Drets per connexió a la xarxa pública de subministrament de gas, per habitatge, 90 €.
Drets per connexió a la xarxa pública de subministrament de gas en zona industrial,
150 €.
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Article 7. Acreditament. Règim de declaració i ingrés
La taxa s’acredita bé quan s’inicia la prestació del servei, o bé quan es sol·liciten els
serveis referits en la tarifa primera de l’article 6 anterior; en aquest darrer cas, la taxa
s’exigirà en règim d’autoliquidació.

Article 8. Notificacions de les taxes
La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es
presenti l’auto - liquidació, la qual, si una vegada verificada resultés incorrecta,
determinarà que l’Ajuntament practiqui liquidació complementària.

Article 9. Dret supletori
En tot allò no previst en aquesta Ordenança regeix l’Ordenança fiscal general i,
subsidiàriament, la normativa legal i reglamentària d’ordre fiscal, tributari i sancionador
que sigui directament aplicable als Ens locals.

Article 10. Aprovació i vigència
1. Aquesta Ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 06-10-2008, ha quedat definitivament aprovada en data 27 de
novembre de 2008.
2. Aquesta Ordenança regirà a partir de l’1-1-2009 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
3. Resten sense efecte qualsevol norma, acord o resolució municipals que s’oposin o
contradiguin a allò que preveu aquesta Ordenança.
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