Ordenança fiscal núm. 17
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CONNEXIÓ A LA XARXA D’AIGÜES
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. pel
que s'aprovà la refosa de la Llei estatal Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació se serveis de connexió a la xarxa d’aigües.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de connexió a la red d’aigües.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis de connexió a la xarxa d’aigües.
Article 4. Quota tributària
La quantia de la taxa es fixa en 43,09€ per cada connexió.
Article 5. Beneficis fiscals
Quedaran exempts de pagament els canvis de nom que es produeixin i que no es considerin
noves connexions.
Article 6. Acreditament i període impositiu
Els usuaris interessats hauran de sol.licitar de la corporació municipal autorització per la
connexió o escomesa.
En el moment de la notificació de la concessió hauran d’abonar l’import d’aquesta taxa.
Si per qualsevol causa fos desestimada la sol.licitud no s’acreditarà l’import.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 d’octubre de 2013, entrarà en vigor l’1 de gener de 2014, un cop publicada
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les darreres modificacions de la present Ordenança han estat les que figuren amb redactat
definitiu en els article 4 i 5, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

