
12 TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL
D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

Article 1r . Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 en relació amb l'article 20 ambdós del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa
per concessió de llicència de connexió a la xarxa municipal d’aigües residuals i pluvials i que es
regeix per aquesta ordenança. 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a
verificar  si  concorren les condicions necessàries per autoritzar la connexió a la  xarxa d’aigües
residuals i pluvials municipals.

Article 3r. Subjectes passius

Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l’article 36 i concordants de la Llei General Tributaria a favor de les quals s'atorguin les llicències, o
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
En tot cas tindran aquesta consideració el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la
finca.

Article 4r. Responsables

Seran  responsables  tant  solidaris  com  subsidiaris  aquells  que  mereixin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 5è. Beneficis fiscals

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d'aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributaria

1. La quota tributaria corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa
de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 180 euros.

Article 7è. Acreditació

La  taxa  s'acredita  i  neix  l’obligació  de  contribuir  quan  es  comenci  l’activitat  municipal  que
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia en la data de presentació de la
corresponent sol·licitud de la llicència de connexió, si el subjecte passiu la formula expressament.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés

La taxa per a la concessió de llicència de connexió s'exigirà en règim d'autoliquidació. A aquests
efectes, quan se sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès
d'autoliquidació.

Article 9è. Notificacions de les taxes

La notificació del  deute tributari  es  realitzarà a l’interessat en el  moment  en que es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. Malgrat el previst a l’apartat anterior,
si  una  vegada  verificada  l’autoliquidació  resultés  incorrecta,  es  practicarà  liquidació
complementaria.



Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, s’estarà al que disposa la Llei General Tributaria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i regirà fins la seva modificació o derogació expressa .


