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5.7- O.F REGULADORA DE LA TAXA PER CONNEXIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I
XARXES PÚBLIQUES

Article 1.- Fonament i naturalesa:
En l’ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola 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 què disposa en els articles 15 a 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al què disposa l’article 57 de l’esmentat Text
Refós.
Article 2.- Fet Imposable i quota

A ) DRETS DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Constitueix el fet imposable l’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a
verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa pública de
clavegueres.
QUOTA A APLICAR
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueram es fixa en les següents quantitats :
-

Habitatges, finques i locals situats en terrenys classificats urbanísticament com a no
urbà ni urbanitzable : 600 euros

-

Habitatges, finques i locals situats en terrenys urbans : 100 euros.

B) DRETS DE CONNEXIÓ A LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Constitueix el fet imposable l’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a
verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa pública
d’aigua potable .
Per la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable:
a) Per a finques en sol urbà: 210 €
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b) Per a les finques situades dins el sòl no urbanitzable: 750 €
.Article 3.- Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen en la
tarifa d’aquesta taxa.
Article 4 - Acreditament
L’obligació de pagar neix quan se sol;licita la llicència per connectar i quan ja s’hagi instal;lat
la xarxa en el corresponent vial, o pel fet de beneficiar-se del servei i no haver-hi aportat
contribucions especials en el moment de la primera instal;lació de la xarxa.
El servei d’evacuació d’excrements, aigües pluvials, negres i residuals i depuració, quan n’hi
hagi, tenen caràcter d’obligatori per a totes les finques que tinguin façana als carrers i vies
públiques dotades de clavegueram, o que se’n serveixin. La taxa s’acreditarà encara que la
finca no hi estigui connectada o no en faci ús.
Article 5 – Declaració, Liquidació i Ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i baixa
en el cens de contribuents entre el dia que canviï la titularitat de la finca i el darrer dia del
mes natural següent. I faran efecte des de l’1 de gener de cada any.
2. La inclusió inicial en el cens es farà d’ofici un cop concedida la llicència de connexió a la
xarxa. En aquest tràmit es liquidarà la taxa i es cobrarà com a ingrés directe.
3. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran anualment i cobraran anualment per
rebut.
Article 6. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Article 7. Disposició final
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del 2016 i
continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació. Mentre, regirà
la vigent.
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