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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

9466

Aprovació definitiva de l'expedient núm.2019/011083 de modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua a través de xarxa
domiciliària

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2019 va acordar l'aprovació definitiva, amb resolució
expressa de les reclamacions presentades, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària, el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de l'article 17 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, prenent el següent acord:
“ACORD DEL PLE D'APROVACIÓ DEFINITIVA
…\...
ACORD
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G28.477.727, pels motius indicats en els informes que obren en l'expedient, en particular, per no justificar-se econòmicament la sol·licitud
d'ampliació de supòsits de bonificació i el seu increment, no podent-se comprovar l'impacte que tindria en el servei la incorporació
d'aquestes bonificacions i per quedar constatat en l'expedient que s'ha seguit el procediment previst legalment.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/132/1043565

SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la modificació en la imposició de la taxa i la
redacció definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua a través de xarxa
domiciliària, amb la redacció que a continuació es recull:

«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A
TRAVES DE XARXA DOMICILIÀRIA
ARTICLE 1. Objecte, fonament i naturalesa.
Exercitant la facultat reconeguda en l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, RBRL, i a l'empara dels articles 20 i 57 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix en aquest terme
municipal, la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària.
El servei de subministrament domiciliari d'aigua potable podrà ser prestat o bé directament per compte de l'Ajuntament o bé de forma
indirecta, a través de l'empresa concessionària que tengui contractat el servei.
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de titularitat municipal de subministrament d'aigua a través de xarxa
domiciliària.
ARTICLE 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuent, les persones físiques o jurídiques, així como les entitats a què es refereix
l'article 36 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent, en cas de separació del domini directe i útil, els propietaris dels immobles als quals es
presti el servei, els quals podran repercutir, si escau, les quotes sobre els beneficiaris respectius.
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ARTICLE 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen l'article
42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. Beneficis fiscals.
No serà d'aplicació cap exempció en l'exacció d'aquesta taxa.
ARTICLE 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la resultant de l'aplicació de les tarifes aprovades per l'Ajuntament Ple amb data 12 de maig de 2006; i queden
aquelles incorporades com a annex a la present ordenança.
ARTICLE 7. Meritació i terminis d'ingrés.
1.- La meritació de la taxa es produirà quan s'iniciï la prestació del servei, i l'obligació de pagament de periodicitat trimestral.
2.- El termini d'ingrés en període voluntari serà el mes següent al del período trimestral facturat, d'acord amb el calendari determinat en el
preceptiu edicte de cobrança, que anualment serà objecte de publicació en el BOIB i en el tauler del Servei Municipal d'Aigües.
3.- Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi pagat la quota tributària, s'iniciarà el període executiu i el procediment administratiu de
constrenyiment de constrenyiment per a la seu cobrança, amb el recàrrec de constrenyiment i meritació d'interessos de demora inherents a
l'esmentat procediment.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/132/1043565

ARTICLE 8. Infraccions i sancions.
En tot el referent a infraccions tributàries, les seues distintes qualificacions, així com sancions que hi puguin correspondre i procediment
sancionador, regirà el que disposen els articles 181 i següents de la Llei general tributària i a l'ordenança municipal reguladora de la prestació
del servei de subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària, tot això sens perjudici de totes les altres responsabilitats civil o penals
en què puguin incórrer els infractors.
ARTICLE 9. Bonificacions
1.- Persones jubilades i pensionistes. S'estableix una bonificació d'un 50 % en la quota de consum del primer bloc (fins a 30 m3/trimestre)
per a aquells abonats que tenguin la condició de jubilats o pensionistes que reuneixin els següents requisits:
Que els ingressos anuals de la unitat familiar no superi l'equivalent al salari mínim interprofessional.
Que no convisqui amb altres persones que percebin rendes contributives.
Que el domicilio objecte del subministrament sigui el seu domicili habitual.
Que es trobi al corrent dels pagaments del subministrament.
Que el contracte de subministrament abasteixi un sol habitatge.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de l'any natural en què s'hagi concedit.
2.- Famílies nombroses. S'estableix una bonificació d'un 50 % en la quota de consum del primer bloc (fins a 30 m3/trimestre) i segon bloc
(de 30 a 60 m3/trimestre) per a aquells abonats que tenguin la condició de família nombrosa que reuneixin els següents requisits:
Estar en possessió del títol de família nombrosa en vigor expedit per l'Administració competent.
Que el domicili objecte del subministrament sigui el domicili habitual.
Que es trobi al corrent dels pagaments del subministrament.
Que el contracte de subministrament abasteixi un sol habitatge.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de l'any natural en què s'hagi concedit.
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3.- Persones desocupades de llarga durada i pla de millora. S'estableix una bonificació d'un 50 % en la quota de consum del primer bloc (fins
a 30 m3/trimestre) per a aquells abonats que tenguin la condició de desocupats de llarga durada i pla de millora que reuneixin els següents
requisits:
Que tots els membres de la unitat familiar en edat laboral siguin desocupats de llarga durada.
Que els ingressos anuals de la unitat familiar no superi l'equivalent al salari mínim interprofessional.
Que el domicili objecte del subministrament sigui el seu domicili habitual.
Que es trobi al corrent dels pagaments del subministrament.
Que el contracte de subministrament abasteixi un sol habitatge.
Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de l'any natural en què s'hagi concedit.
4.- Els establiments de beneficència radicats al terme municipal gaudiran d'una bonificació del 50 % en la quota de consum de tots els blocs.
5.- Quan concorrin les circumstàncies per poder beneficiar-se de més d'una bonificació, de les fixades als apartats 1r, 2n i 3r d'aquest article,
el subjecte passiu només podrà optar per gaudir-ne una, que serà incompatible amb les altres.
6.- Les persones interessades hauran de demanar les bonificacions fixades als apartats 1r, 2n, 3r i 4t d'aquest article a les oficines municipals
de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
DISPOSICIÓ FINAL

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/132/1043565

La present Ordenança fiscal, va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 26 de setembre de 2019, i
publicada en el B.O.I.B. nombre XX de data XX de XXXXXX de 2019, i romandrà en vigor des de la seua aprobació definitiva en el B.O.I.
B. i fins a la seua modificació o derogació expressa.
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ANNEX
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
QUADRE DE TARIFES
QUOTA DE SERVEI
CALIBRE COMPTADOR

€ / abonat mes

13

8,21

15

12,24

20

19,81

25

22,77

30

36,87

40

57,30

50

97,97

60

146,95

65

220,42

QUOTA DE CONSUM
BLOCS DE CONSUM

€ / m3

Fins a 30 m3 / trimestre

1,2190 €

de 30 a 60 m3 / trimestre

1,4975 €

Excés de 60 m3 /trimestre

1,8211 €

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/132/1043565

»
TERCER. Publicar dit Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa en el Butlletí Oficial de
la Província (BOIB) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, aplicant-se a partir de la data que assenyala dita Ordenança.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça htps://www.santaeulalia.net].
QUART. Notificar aquest Acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions durant el període d'informació pública.
CINQUÈ. Facultar a la Sra. Alcaldessa-Presidenta per tot el relacionat amb aquest assumpte.
…/…”
Quedant el text íntegre de l'ordenança amb la redacció que es recull en l'acord del Ple anteriorment citat.
Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOIB), davant el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears.

Santa Eulària des Riu, 26 de setembre de 2019
L'Alcaldessa.
Maria del Carmen Ferrer Torros
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