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Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de
teledistribució municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix
titueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per teledistribució
municipal, inclosos els drets de connexió a la xarxa quan els serveis siguin prestats
per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article
l’articl 6 de la
present Ordenança.
Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que sol·licitin el servei que constitueix el fet imposable de la taxa.
Quan els serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per
ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris de l’immoble, aquests
propietaris tindran
indran la consideració de substituts del contribuent.
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Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els
beneficiaris.
Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
exi
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer
satisf per aquesta taxa.
Article 6
Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA
DRET DE CONNEXIO, per cada un
1. En cas d’habitatges unifamiliars:
• Al casc antic
• Resta del municipi
2. En cas d’habitatges plurifamiliars i antena
col·lectiva *
De 1 a 5 habitatges
De 6 a 10 habitatges
De 11 a 20 habitatges
De 21 a 40 habitatges
De més de 40 habitatges
3.Hotels, hostals, pensions i similars:
Tarifa única irreductible
Acumulada per cada habitació

euros
219,95
275,00
Casc antic
109,95
87,95
77,00
66,05
55,00
euros
219,95
21,80

TARIFA SEGONA
US I CONSERVACIO
Per cada connexió, habitatge o veí
Hotels, hostals, pensions i similars:
Per cada habitació ...................
Quota mínima ............................

resta
163,90
129,35
113,20
97,00
80,85

50,90 €
10,95 €
72,55 €

Nota a la tarifa primera
Les connexions col·lectives només es faran quan es connecti el 100% de l’edifici.
Article 7
Acreditament i període impositiu.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
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2. El període impositiu comprendrà l’any natural, llevat el cas de connexió que
s’iniciarà el dia en què aquesta es realitzi.
3. L’import de la taxa contemplada en l’article 6.2. es prorratejarà per mensualitats
m
naturals en els casos d’altes o baixes del servei, comptats des del primer o de
l’últim dia del mes natural, segons el cas.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa de connexió s’exigirà en règim d’autoliquidació. No s’efectuarà cap
connexió
nnexió a la xarxa sense el justificant.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se
presentar se en el Servei Municipal competent els
elements de la declaració
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.
3. L’ingrès de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Per al trasllat de la connexió serà necessària
necessària la prèvia sol·licitud i l’emissió del
corresponent informe tècnic.
Es compensarà la tarifa del dret de connexió, però podent-se
podent se exigir dipòsit previ en
cas de donar-se
se diferents condicions en la localització de la finca, de la inicialment
connectada. Quan
an el trasllat sigui possible s’efectuarà la baixa automàtica del
servei a l’antic domicili i l’alta al nou.
5. En els casos en què per voluntat particular s’hagi d’efectuar el canvi de línies, el
cost correrà a càrrec del propietari de la façana.
6. Tractant-se
se de la taxa de venciment periòdic, per ús i conservació establerta en la
tarifa segona, el pagament de la taxa s’exigirà d’acord amb les dates aprovades en
el calendari de cobrament. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament
remetrà al domicili
cili del subjecte passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària gestora i/o col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinar per l’Ajuntament en el
calendari fiscal.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en el compte bancari segons el termini establert
en el calendari de cobrament municipal.
Article 9
Notificacions
ficacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari en el supòsit que consta a la tarifa primera, pels
drets de connexió al servei, es realitzarà a l’interessat en el moment en què es
presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del
del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació
resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
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2. En supòsits de taxa per ús i conservació que té caràcter periòdic, es considerarà
notificada l’alta en el registre de contribuents una vegada efectuat el tràmit senyalat
en el punt 1. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant
exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini
que es publicarà
arà en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 10
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària
Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius amb fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments
procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 11
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, fou aprovada en sessió de Ple de 2 de novembre de
1998 i modificada
da parcialment en sessions plenàries de 28 de setembre de 1999, 30
d’octubre de 2000, 1 de juny de 2001, 19 de setembre de 2001, 30 d’octubre de 2001 i
3 de novembre de 2003, 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de 2006, 5 de
novembre de 2007, 3 de novembre
novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011, 30 d'octubre de
2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari.
Agustí Garcia i Andres
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