ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE CLAVEGUERAM.

Article 1r.Aquest ajuntament en ús de les facultats concedides pel Reial Decret Legislatiu 781/86
de 18 d'abril, acorda mantenir la vigència de la Taxa per prestació del servei de
clavegueram.

Article 2n.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquest tribut la utilització del clavegueram municipal per a
evacuació d'excretes, aigües negres i residuals en benefici de les zones situades al
terme municipal, la prestació del servei d'inspecció de claveguerams particulars i
l'autorització per a la neteja de fosses sèptiques i pous negres.

Article 3r.- Obligació de contribuir
1. L'obligació de contribuir neix per la utilització del clavegueram municipal de totes del
finques situades al terme municipal i per la vigilància especial de claveguerams tant
municipals com particulars.
2. Estan obligats al pagament, els propietaris de les finques i en general les persones
naturals o jurídiques del terme municipal beneficiàries de tals serveis. Estan exempts els
que hagin satisfet el pagament per connexió amb anterioritat i han de realitzar una nova
connexió per raons de reforma d'infraestructura a les xarxes generals. Així com quan les
dites obres d'infraestructura pública siguin sufragades per contribucions especials que
afectin a la persona sol·licitadora.

Article 4t.- Base Imposable
La base imposable estarà constituïda per les quotes de servei i la quantitat d'aigua
mesurada en metres cúbics, utilitzada a la finca, salvat en habitatges sense comptador,
les quals tindran una taxa fixa independent del consum.

Article 5è.- Tipus impositiu
El tipus impositiu s'aplicarà d'acord amb la següent classificació.

a.- QUOTES DE SERVEI DE SANEJAMENT
Classes d'abonats
COMPTADORS 13 m.m.
Habitatge
Xalet
Comerços

Quota trimestral
euros
1,442429
1,803036
3,155314

COMPTADORS 15 m.m.
Habitatge
xalet
Comerços

1,442429
3,245465
3,606073

COMPTADORS 20 m.m.
Habitatge
Xalet
Comerços
Hotels

1,622733
4,327287
5,409109
5,409109

COMPTADORS 25 m.m.
Hotels

9,375789

COMPTADORS 30 m.m.
Hotels

14,424291

COMPTADORS 40 m.m.
Hotels

21,636436

COMPTADORS 50 m.m.
Hotels

27,045545

Quan s'utilitzi un comptador dels anomenats combinats o "amb secundari", es
considerarà com a calibres, a efectes de la quota de servei, el major diàmetre dels del
dit comptador.
b. Habitatges i locals amb comptador

per m3. de consum ...............

0,105177

Per respondre de possibles impagaments dels cabdals d'aigua subministrats, cada
peticionari del servei haurà de dipositar una fiança equivalent a les quotes de servei de
tres períodes segons les tarifes en vigor a cada moment.
Les dites quantitats els seran retornades a la finalització del contracte de no tenir
pendents rebuts per subministrament.
c. Habitatges i locals sense comptador del Servei Municipal d'Aigües, quota fixa
mensual de:
HABITATGES, APARTAMENTS I XALETS.
Per cada unitat .............................

2,373998

LOCALS COMERCIALS
Tipus A.
Fins a 50 m2 ................................

2,944959

Tipus B.
Superiors a 50 m2 ...........................

3,828447

HOTELS
Per cada quatre places hoteleres ............
Per cada habitatge, apartament i local de
Jesús-Puig d'en Valls, connectat cap a Eivissa,
a practicar la liquidació corresponent a
l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu ......
d. Drets de presa a la xarxa general de
clavegueram per habitatge, apartament, local
i cada quatre places hoteleres ..............

2,205714

0,997680

210,354237

Article 6è.El cobrament de les taxes es farà mitjançant rebuts trimestrals, excepte els dels
habitatges i locals sense comptador, que serà mitjançant rebuts anuals.

L'import del rebut que ho s'hagi fet efectiu dins del període de pagament en voluntària
assenyalat oportunament, donarà lloc al tall o precintat del subministrament per falta de
pagament i en tot cas s¡exigirà el cobrament per la via de constrenyiment.

Article 7è.- Normes de gestió
Les reparacions, instal·lacions o ampliacions de les preses seran realitzades pel
personal del Servei Municipal d'Aigües o en el seu cas per terceres persones baix la
supervisió d'aquest.
Per a això s'haurà d'atenir als Reglament corresponents aprovats per l'Ajuntament.
Article 8è.Les preses a la xarxa de clavegueram realitza-se’n el servei, es cobraran als abonats al
preu de cost dels materials, subministraments i mà d'obra més les despeses imputables
de transport, emmagatzemament i desplaçaments, recarregat en un 15% i els impostos
que legalment procedeixin, previ pressupost acceptat per l'usuari.
També es podran cobrar per aplicació del quadre de preus prèviament aprovat per
l'ajuntament.
Article 9è.El tribut es considerarà meritat respectivament des que neixi l'obligació de contribuir, a
tenor dels que estableix l'article 3r.
Article 10è.Els propietaris d'immobles seguiran subjectes al pagament del tribut.
El tall o precinte de la presa per falta de pagament i/o per baixa temporal, comportarà,
en rehabilitar-se, el pagament dels Drets de represa, els qual s'estableixen en
72,121452 euros per cada habitatge, apartament o local comercial i per cada quatre
places hoteleres subministrades per comptador.

Article 11è.- Infraccions i sancions tributàries
Les infraccions i defraudacions dels drets d'aquest tribut municipal se sancionaran amb
multes en la quantia autoritzada per la Llei de Règim Local, Reglament d'Hisendes
Locals i altres disposicions.

Article 12è.- Partides fallides
Es consideraran partides fallides les quotes legalment imposades que no puguin fer-se
efectives pel procediment de constrenyiment. Per a la seua declaració s'instruirà l'oportú
expedient, l'aprovació del qual serà de competència de la Comissió de Govern.

VIGÈNCIA
La present ordenança, aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 21 de
desembre de 2001, publicada l’aprovació definitiva al BOIB num. 29 de 7-3-2002, tindrà
efectes a partir de l'1 de gener de 2002, i continuarà en vigor fins que s'acordi la seva
modificació o derogació expressa.

