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comunicat sobre el subministrament eléctr¡c referent a ta facturació a partir de
l'l de gener de 2015 en endavant
L'Ajuntament de la Tone de capdella ¡ l'Associació de Veins afectats pel conveni Municipal
de subministrament Eléctric van presentar en data 7 de marg de 2017 amb Rl/sortida núm.
147 de 0710312017, una carta als serveis Territorials a Lleida del Departament d,Empresa i
coneixement, que va ten¡r entrada el dia 7 de marg amb Registre d'Entrada, núm.
0238Et1049t20,17

En aquesta s'explica al Departament d'Empresa iconeixement la problemática de l'lVA amb
la modificació que va entrar en vigor l'1 de gener de 201s, ¡ la nova consulta demanada per
aquest ajuntament a la DGT la qual está pendent d,aclariment.

També s'hi comenta que s'está pendent dels aclariments demanats a la Direcció General de
Tributs per l'apl¡cació de la base de l'lvA segons la nova llei aplicable a partir d'i de gener
del 2015. Mentre es produeixen aquestes negociacions, es demana al Departament que no hi
hagi haver talls de submínistrament per part d,ENDESA als veTns afectats.
En resposta a l'escrit presentat per part de lAjuntament i l'Associac¡ó, els Serveis Tenitor¡als

a Lleida ens comuniquen amb Registre de sortida núm. 12044 de 20-03-17 i entrada al
Registre de l'Ajuntament en dala 22 de marg de zo17 i amb núm. 298, el que tot segu¡t es

transcriu literalment:

t;

"En conseqüéncia, a rempara d'aquesta normativa ¡attra normat¡va concordant,
ien el marc
de les competéncies i /es funcions que aquests serveis Ten¡tor¡als tenen assignadeg us
¡nformem que hem tramés a Endesa er requeriment, fins que no es tingui la resposta a ta
consulta efectuada davant ta Diecció General de Tributs, per a que de manera prévia a
qualsevol possible suspensió det submin¡strament etéctric pet mot¡u d'¡mpagament de
factures
emeses a pañir del d¡a I dé gener de 20ls que pugui afectar a beneficiaris del conveni
signat l'any 1927, aquesta es posi en coneixement d'aguesfs Seryeis Territor¡al a fi i efecte
d'analitzar el cas i adoptar t'opoduna resotució,'
La quaf cosa posem en er vostre coneixement, demanant-vos que quarsevor situació que
es
pugu¡ produ¡r al respecte, es faci saber a lAssociació o a l,Ajuntament
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La Torre de Capdella, 24 de marg de 2017
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