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la Llei 39/1988, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar
la taxa en el moment d’iniciar-se la prestació del servei o activitat.
Quan per causes no imputables al subjecte pasiu, l’activitat o el servei
públic no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Infraccions i sancions
Article 8è
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributaries, i de les sancions
que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança
fiscal i el articles 77 i següents de la Llei general tributària i la resta de
disposicions que la desenrotllin i complementin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, aprovada per l’Ajuntamen Ple, en sessió de dia 21 de
desembre de 2001 i que ha quedat definitivament aprovada en data ( ), entrarà en
vigor a partir del dia 1 de gener de 2002.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
RECOLLIDA DE CANS DE LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del que preveuen els articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 de dit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per les despeses de recollida, manteniment, sacrifici i adopció de cans abandonats
a les vies públiques municipals.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de
recollida, manteniment, sacrifici i adopció de cans abandonats a les vies
públiques municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els amos dels cans objecte de la taxa.
Article 4. Beneficis Fiscals
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 5. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Enganxada i retirada del ca a la via pública
b) Enganxada i retirada a la canera municipal
c) Dia d’estada a la canera
d) Per adopció
e) Per sacrifici del ca/unitat:
e.1 Cans petits
e.2 Cans grossos

12
12
4,50
12
21
27,05

Article 6. Meritació
La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei.
Disposició Final
La present ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2001, i definitivament
aprovada en data ( ), regirà a partir de l’1 de gener de l’any 2002 i es mantendrà
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.
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.
Fet Imposable
Article 2n.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.
Obligació de contribuir
Article 3r.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.
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Base Imposable
Article 4t.La base imposable estarà constituïda per les quotes de servei i la quantitat
d’aigua mesurada en metres cúblics, utilitzada a la finca, salvat en habitatges
sense comptador, les quals tendran una taxa fixa inepdendent del consum.
Tipus impositiu
Article 5è.El tipus impositiu s’aplicarà d’acord amb la següent classificació.
a.- QUOTES DE SERVEI DE SANEJAMENT
Classes d’abonats
Quota trimestral
COMPTADORS 13 m.m.
euros
Habitatge
1,442429
Xalet
1,803036
Comerços
3,155314
COMPTADORS 15 m.m.
Habitatge
1,442429
xalet
3,245465
Comerços
3,606073
COMPTADORS 20 m.m.
Habitatge
1,622733
Xalet
4,327287
Comerços
5,409109
Hotels
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
comsiderarà 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
peticonari 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
2,205714
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
0,997680
d. Drets de presa a la xarxa general de
clavegueram per habitatge, apartament, local
i cada quatre places hoteleres
210,35
Article 6è.El cobrament de les taxes es farà mitjançant rebuts trimestrals, excepte els
dels habitatges i locals sense comptador, que serà mitjançant rebuts auals.
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.
Normes de gestió
Article 7è.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 realitzadesen el servei, es cobraran
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als aobnats 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,
comporatarà, en rehabilitar-se, el pagament dels Drets de represa, els qual
s’estableixen en 72,12 euros per cada habitatge, apartament o local comercial i
per cada quatre places hoteleres subministrades per comptador.
Infraccions i sancions tributàries
Article 11è.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.
Partides fallides
Article 12è.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 tendrà efectes a partir de l’1 de gener de 2002, i
continuarà en vigor fins que s’acordi la seua modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Naturalesa. Objecte i fonament
Article 1r.1. Aquest ajuntament 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, reguladroa
de les bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els article 15
a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la «Taxa per subministrament d’aigua potable», que
es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que
preveu l’article 58 de la citada Llei 39/1988.
2. Serà objecte d’aquest tribut la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable a domicili.
Obligació de contribuir.
Article 2n.1. Fet imposable.
Estarà constituït per l’activitat municipal desenvolupada amb motiu del
subministrament d’aigua potable a domicili. L’obligació de contribuir naixerà en
el moment de formular-se per primera vegada la sol.licitud del servei, i sempre
i quan les obres d’infraestructura de xarxes no estiguin sufragades totalment o
parcial per contribucions especials, subscrivint-se a l’efecte, el corresponent
contracte de subministrament.
2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que utilitzin
el servei.
Base de meritació
Article 3r.Es prendrà com a base del present tibut les quotes de servei i els metres
cúbics d’aigua consumida en relació amb la classe del local que utilitzi el servei.
Tarifes.
Article 4t.El subministrament es regirà per les tarifes aprovades d’acord amb l’Estudi
corresponent o en el seu cas amb la fórmula polinòmica de variació de costos.
Normes de gestió.
Article 5è.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 s’aquest.
Per a això caldrà atenir-se als Reglaments corresponents aprovats per
l’Ajuntament.
Article 6è.Els abonats i ausuaris estan obligats a permetere l’entrada als habitatges o
locals del personal del Servei perquè pugui efectuar les comprovacions de la
instal.lació i quant afecti al Servei d’Aigües.
Article 7è.De tota avaria fins a la seua completa reparació, que sigui causada per
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treballs, vehicles, etc. a les canonades i instal.lacions del Servei, respondrà el
causan o qui hagi donat lloc a això, quedant obligats al pagament dels treballs i
materials necessaris a més de la sanció procedent si s’apreciàs haver-se produït
intencionadament.
Article 8è.El tall o precinte de la presa per falta de pagament i/o per baixa temporal,
comportarà, en rehabilitar-se, el pagament dels -Drets derepresa-, els quals
s’estableixen en 72,12 euros per cada habitatge, apartament o local comercial i
per cada quatre places hoteleres subministrades per un comptador.
Article 9è.El cobrament de les taxes es farà mitjançant rebuts trimestrals. L’import del
rebut que no 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 10è.En cas que per escassesa de cabdal, aigües brutes, sèquies, gelades,
reparacions, etc. l’Ajuntament hagués de suspendre totalment o parcial el
subministrament, els abonats no tendran dret a cap reclamació, ni indemnització
per danys, perjudicis o qualssevol altres conceptes, entenent-se en aquest sentit
que la concessió es fa a títol precari.
Article 11è.El subministrament per a jardins no serà obligatori i podrà el servei
restringir-lo o suspendre’l segons les necessitats del servei o subministrament
públic indispensable.
S’efectuarà sempre per comptador especial o independentment i es cobrarà
per m3.
Article 12è.Les preses a la xarxa de distribució realitzades pel Servei, es cobraran als
abonats al preu de cost dels aterials, subminitraments 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 13è.Escomeses, connexions, juncions. No s’efectuarà cap junció o connexió
sense que estigui reglamentàriament feta la derivació a l’edifici o immoble, que
serà sol.licitada acompañant projecte de la instal.lació i instal.lacions interiors,
de l’habitatge o projecte junt amb el projecte de l’escomesa o derivació, per a
aprovacio pel Servei. Es disposarà de comptador general d’entrada i de clau de
control. Les insta.lacions per a cada habitatge, local o dependència seran
individuals o independents i totes amb el seu comptador i claus de control a
l’entrada o baix l’escala de l’edifici. S’instal.laran els comptadors en una arqueta,
armari o caseta capaç i adequada prèviament projectada en el baix de l’entrada
o escala o lloc similar que aprovarà el Servei.
Les claus de control abans dels comptadors, només podran ser manipulades
pel Servei i precintar-les si ho considera convenient.
A la instal.lació individual o independent de cada habitatge o local no
podrà empalmar-se o connectar-se cap instal.lació, ni permanent ni provisional
o momentànea per a altre habitatge o local encara que els immobles siguin d’un
mateix propietari, ja que totes les instal.lacions particulars han de ser independent
i arrancar de l’escomesa general de l’edifici en el baix o entrada, amb comptador
a l’armari o caseta de claus de control.
La mateixa prohibició d’ampliació de subministrament s’estableix per a les
obres, construccions, jardins, etc. que han de tenir la seua instal.lació independent.
Les infraccions es castigaran amb el tall immediat del subministrament, a
més de les sancions procedents.
Article 14è.- Ampliacions i modificacions. Reparacions.
Per a tota ampliació o modificació de derivacions o escomeses i
d’instal.lacions interiors, serà precís obtenir l’autorització del servei, prèvia
petició acompanyada de croquis o projecte, amb la corresponent explicació.
Les reparacions en escomeses o derivacions i instal.lacions interiors o
particulars, comprendran a més dels materials, els treballs o jornals a càrrec dels
propetaris, abonats o usuaris, el pagament a l’Ajuntament per cada autorització
de l’import de la taxa per la llicència d’obres.
Article 15è.- Reintegraments, impostos, etc.
Aniran a càrrec dels abonats o usuaris i, previ requeriment de pagament per
termini de vuit dies, autoritzarà al Servei per al tall del subministrament, si no
s’han satisfet les quotes retardades.
Article 16è.Els drets de presa per Alta en Servei, s’estableixen per habitatge, apartament,
local i per cada quoatre places hoteleres en 210,35 euros.
Article 17è.Per al cobrament de les quotes de subministrament i altres a càrrec dels
abonats o usuaris, podrà lliurement l’Ajuntament regir-se pel sistema de cobrament
a domicili, o bé assenyalar l’oficina o dependència en què han d’efectuar-se els
pagament en els termnis que s’acordin, que en general seran els deu primers dies

