2.9- TAXA PER DRETS DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DELS
SECTORS DE NOU PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL.
Art. 1.- Fonament i naturalesa
A l`empara del que estableixen els art. 58 i 20.4 t ) de la Llei 39/88. De 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que
disposen els art. 15 a 19 de l`esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix
la taxa pels drets de connexió a la xarxa general als sectors de nou
planejament municipal.
Art. 2.- Fet imposable
Consisteix en repartir els costos d`inversió resultants de les obres d`interconnexió entre dipòsits i les obres de nova infraestructura hidràulica per dotar
de subministrament als nous sectors de creixement urbanístic del Municipi, ja
siguin de tipus industrial o residència i els drets de connexió a la xarxa de
distribució general pel corresponent proveïment d`aigua a dits sectors.
Art. 3.- Subjecte passiu
1.- Son subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix l`art. 35.4 de la llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria, que siguin titulars dels drets
en cada cas sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost i que es
beneficiïn de la dotació d`aigua als sectors de nou creixement de planejament ,
la siguin industrials o residencials que es relacionen tot seguit:
Sector 11.........................

13,13 Ha.

Sector 12..........................

4,82 Ha.

Sector 15.........................

8,52 Ha.

Sector 14........................

5,47 Ha.

Sector 8 i 13 ..................

21,19 Ha.

Sector 6............................

4,14 Ha.

Sector 18.........................

5,60 Ha.

Art. 4.- Responsables
1.-Juntament amb el subjecte passiu, respondrà solidàriament de les
obligacions tributaries les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els
articles 35.4 de l’esmentada llei tributaria
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2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de les fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’art 40 de la
Llei General Tributaria.
Art. 5.- Quota tributaria
1.- La quantia de la taxa es determinarà en funció de la superfície de cada sector,
aplicant la següent quota:
Quota per connexió........................... 25.675 €/ha
El càlcul de la quota de connexió serà l’aplicació del mòdul (25.675 €/Ha) pel nombre
d’hectàrees.

Art. 6.- Beneficis fiscals
1.- No s`aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta
taxa.
Art. 7.- Meritació
1.- Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança des de el moment en que es sol·licita la connexió del
subministrament una vegada aprovat definitivament el corresponent instrument
de planejament.
Art. 8.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regeixen pel que disposen la
llei General Tributaria i la normativa que la desplega.
Disposició final
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 27 d’octubre de
2015 i publicada definitivament al BOPT número 290 de 16 de desembre 2015.
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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