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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

9464 Aprovació definitiva de l'expedient núm.2019/011081 de modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per connexió a les xarxes municipals de proveïment d'aigua i clavegueram

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2019 va acordar l'aprovació definitiva, amb resolució
expressa de les reclamacions presentades, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per connexió a les xarxes municipals
de proveïment d'aigua i clavegueram, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de l'article 17 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, prenent el següent acord:

“ACORD DEL PLE D'APROVACIÓ DEFINITIVA

…\...

ACORD

 Desestimar les al·legacions presentades per Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-PRIMER.
28.477.727, pels motius indicats en els informes que obren en l'expedient, en particular, per no justificar-se econòmicament la sol·licitud
d'ampliació de supòsits de bonificació i el seu increment, no podent-se comprovar l'impacte que tindria en el servei la incorporació
d'aquestes bonificacions i per quedar constatat en l'expedient que s'ha seguit el procediment previst legalment.

Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la modificació en la imposició de la taxa i laSEGON. 
redacció definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per connexió a les xarxes municipals de proveïment d'aigua i clavegueram,
amb la redacció que a continuació es recull:

«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONNEXIÓ A LES XARXES MUNICIPALS DE PROVEÏMENT 
D'AIGUA I CLAVEGUERAM

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20.4 r) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per connexió a les xarxes municipals de proveïment
d'aigua potable i clavegueram, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57 de
l'esmentada Llei.

ARTICLE 2. Àmbit d'aplicació.

La present ordenança serà d'aplicació en tot el terme municipal de Santa Eulària des Riu on hi hagi xarxes municipals en servei.

ARTICLE 3. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions necessàries
per autoritzar l'escomesa a la xarxa de clavegueram i/o proveïment municipal d'aigua.

La verificació mitjançant els serveis tècnics i administratius de la correcta execució dels treballs de connexió a la xarxa municipal i
l'adequada reposició de les instal·lacions i béns municipals afectats, per la qual cosa és procedent la imposició de la taxa per tractar-se tots
dos serveis d'un servei públic que compta amb la reserva a favor de les entitats locals, segons estableix l'article 86 de la Llei 7/85, de 2 d'abril.

ARTICLE 4. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària:

a)  En el cas de sol·licitud de llicència de construcció, el promotor de la  construcció.
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b) En el cas de noves xarxes conseqüència de l'ampliació de la cobertura del servei, el propietari o usuari del servei que tengui
regularitzada la seua situación contractualment, i en tot cas el seu beneficiari legal.

ARTICLE 5. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en el supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de l'esmentada Llei. Respondran solidàriament de les obligacions
tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

ARTICLE 6. Quota tributària

La quota tributària per la connexió a les xarxes de proveïment i/o sanejament, es determina mitjançant la imposició d'una quota fixa que es
pagarà una sola vegada i consistirà en:

CONNEXIÓ XARXA PROVEÏMENT

a) Habitatges unifamiliar i apartaments per a:  

3 persones  525,00 €

4 persones  685,00 €

5 persones  820,00 €

6 persones  1.025,00 €

7 persones  1.195,00 €

8 persones  1.365,00 €

b) Places hoteleres per habitant  170,00 €

c) Locals comercials  

100 m2  340,00 €

de 101 a 150 m2  512,50 €

de 151 a 250 m2  685,00 €

més de 250 m2  820,00 €

CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM

a) Habitatges unifamiliars i apartaments per a:  

3 persones  1.000,00 €

4 persones  1.335,00 €

5 persones  1.665,00 €

6 persones  2.000,00 €

7 persones  2.335,00 €

8 persones  2.665,00 €

b) Places hoteleres per habitant  335,00 €

c) Locals comercials  

100 m2  1.665,00 €

de 101 a 150 m2  2.000,00 €

de 151 a 250 m2  2.335,00 €

més de 250 m2  2.665,00 €

ARTICLE 7. Exempcions i bonificacions.

No es concedirà cap exempció o bonificació en l'exacció de la present taxa excepte els expressament determinats en les normes amb rang de
llei, els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals i els establerts en la present ordenança.
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ARTICLE 8. Meritació

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entén iniciada:

a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'escomesa, si el subjecte passiu la formula expressament, o la
sol·licitud de llicència per a l'activitat que, per si mateixa, o com a finalitat tengui com a conseqüència l'ús dels serveis, en aquest cas
es considerarà inclosa la sol·licitud de la llicència de construcció.

b) La meritació per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independencia  que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i
sens perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a la seua autorització.

Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües negres i residuals, tenen carácter obligatori per a totes les finques del municipi que tenguin façana
a carrers, places o vies públiques en què hi hagi xarxa municipal de clavegueram, encara que els abocament hi arribin a través de
canalitzacions privades, i es meritaran les taxes encara que les persones interessades no efectuïn l'escomesa a la xarxa, sempre que la
distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres.        

ARTICLE 9. Declaració, liquidació i ingrés.

Per a la llicència d'escomesa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud  i els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada
concedida la llicència, practicaran la liquidació que sigui procedent, que serà notificada per al seu ingrés en la forma, condicions i terminis
que s'estableixin.

Les obres d'execució de l'escomesa de connexió a les xarxes municipals, previ informe favorable dels serveis tècnics de l'Ajuntament, hauran
de ser realitzades, en el referent a les connexions de canonades i accessoris amb les xarxes en servei, pel servei municipal d'aigües, conforme
als pressupostos aprovats

pel peticionari. Pel que fa a l'obra civil necessària, el peticionari podrà encarregar aquesta al servei municipal o a altra empresa legalment
establerta, i en qualsevol cas s'ha de realitzar, si és procedent, la liquidació de la corresponent llicència municipal d'obra i el dipòsit de la
fiança que s'estableixi.

ARTICLE 10. Infraccions i sancions tributàries.

Pel tot el que fa a infraccions tributàries, les seues distintes qualificacions, així com sancions que hi puguin correspondre, i procediment
sancionador regirà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei general tributària i l'ordenança municipal reguladora de la prestació
del servei de subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària, tot això sens perjudici de totes les altres responsabilitats civils o penals
en què puguin incórrer els infractors.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 26 de setembre de 2019, i
publicada en el B.O.I.B. nombre XX de data XX de XXXXXX de 2019, i romandrà en vigor des de la seua aprobació definitiva en el B.O.I.
B. i fins a la seua modificació o derogació expressa.»

 Publicar dit Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa en el Butlletí Oficial deTERCER.
la Província (BOIB) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, aplicant-se a partir de la data que assenyala dita Ordenança.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça htps://www.santaeulalia.net].

Notificar aquest Acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions durant el període d'informació pública.QUART. 

 Facultar a la Sra. Alcaldessa-Presidenta per tot el relacionat amb aquest assumpte..CINQUÈ.

…/…”

Quedant el text íntegre de l'ordenança amb la redacció que es recull en l'acord del Ple anteriorment citat.  
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Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en , davant el Tribunal Superior de Justícia deel Butlletí Oficial de la Província (BOIB)
les Illes Balears.

  

Santa Eularia des Riu, 26 de setembre de 2019

L'Alcaldessa,
Maria del Carmen Ferrer Torres
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