Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r. Fonament i naturalesa

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, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de
clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:

a)

L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les

condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.

b)

La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals

mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.
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Article 3r. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària, que sigui:

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o
el titular del domini útil de la finca.

b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris
de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest servei, qualsevol que sigui el seu títol:
propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si escau, les quotes
que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

3. També ho són les persones físiques i jurídiques de l’article 23 del RDL 2/2004.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.

3. També els inclosos a l’article 23 del RDL 2/2004
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Article 5è. Quota tributària

Les tarifes a aplicar seran les següents:

a) Serveis d'inspecció de claveguerams particulars, cada metre lineal
b) Drets d'escomesa de la xarxa de clavegueram, en tot el terme municipal:
b.1) Cada habitatge familiar, aïllat o xalet
b.2) Cada habitatge (comunitat), apartament o local
b.3) Hotels: cada habitació
b.4) Càmpings, cada tenda que es pugui instal·lar (50 m2 per tenda)
b.5) Polígons industrials, naus industrials, establiments en polígons industrials:
b.5.1) superfícies fins a 500 m2
b.5.2) Sup. més de 500 fins a 3000 m2 (parcel·les agrupades o única)
b.5.3) Superfície de més de 3000 m2

54 €
217 €
171 €
49 €
14,25 €
313 €
515 €
570 €

c) Conservació i neteja de la xarxa de clavegueram i estacions de bombeig, emissaris
submarins:

0.1544 €/m3

d’aigua facturada, com a consum d’aigua potable facturada per

l’empresa subministradora d’aigua als habitatges, locals, etc. És a dir, a tot el municipi.
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Les quotes exigides per aquesta taxa tindran:
c.1) Caràcter anual i irreduïble, les referides en la tarifa c).
c.2) Caràcter individual, recaptant-se per acte o servei prestat de les tarifes a) i b).

d) Connexions a la xarxa de clavegueram: De conformitat amb el Plec de condicions que va
regir la concessió del servei de conservació i manteniment del clavegueram, l’empresa
concessionària se’n fa càrrec de la connexió particular a la xarxa del clavegueram. Els imports
per aquestes connexions que l’empresa concessionària percebrà, a través de l’Ajuntament
seran les següents (amb l’IVA inclòs del 18%):

EUROS

Connexió amb tub de PVC de diàm. 160 mm.:
fins a 5 m.
fins a 7,5 m.
fins a 10 m.
fins a 12,5 m.
fins a 15 m
per cada ml d’excés des de 15 m

1.145,95 €
1.345,59 €
1.856,56 €
2.211,85 €
2.567,14 €
164,85 €

Connexió amb tub de PVC 200 mm.
fins a 5 m
fins a 7,5 m
fins a 10 m

1.153,38 €
1.357,56 €
1.885,48 €
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fins a 12,5 m
fins a 15 m
per cada ml d’excés des de 15 m

2.251,53 €
2.617,58 €
169,86 €

Connexió amb tub de PVC 250 mm.
fins a 5 m
fins a 7,5 m
fins a 10 m
fins a 12,5 m
fins a 15 m
per cada ml d’excés des de 15 m.

1.183,90 €
1.419,05 €
1.959,08 €
2.346,65 €
2.734,24 €
179,87 €

Connexió amb tub de PVC 300 mm.
fins a 5 m
fins a 7,5 m
fins a 10 m
fins a 12,5 m
fins a 15 m
per cada ml d’excés des de 15 m

1.229,75 €
1.510,75 €
2.069,53 €
2.489,40 €
2.909,27 €
194,85 €

Es faculta a la Junta de Govern Local per a poder variar els imports d’aquest apartat d),
sempre i quan ho consideri oportú.
Recàrrecs.

Quan els abocaments d'aigües residuals resultin nocius per a la xarxa de clavegueram, de
forma que perjudiquen sensiblement la conservació i duració normal de la mateixa, la comissió
municipal pertinent, previ informe dels serveis tècnics competents, podrà establir un recàrrecs
sobre la quota, determinada segons els articles anteriors, de fins a un 2.000%.

Tal recàrrec s'aplicarà anualment junt amb la liquidació de la present taxa subsistint mentre
durin les circumstàncies que ho van motivar.
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Article 6è. Exempcions i bonificacions.

No s'admetran més beneficis fiscals que els expressament contemplats a la Legislació vigent
sobre Règim Local.
Article 7è. Acreditament

1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que

constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:

a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formulessin expressament.

b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per
aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la
llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir
per a la seva autorització.

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració,
són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers,
places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la
finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la
presa a la xarxa.

3. I sempre que així ho disposi l’article 26 del RDL 2/2004.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés, i normes de gestió.
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1. Els subjectes passius o els substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de
baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es
produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes
últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després
que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i baixa.

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà
d'ofici.

2.

Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran en el termini que

l'Ajuntament estableixi i en la forma que cregui més convenient.

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i
haurà de fer el pagament de la taxa en règim d'autoliquidació, de conformitat amb l'article 27
del RDL 2/2004.

4. Normes de Gestió.

a) La taxa es considerarà exigible, respectivament, des que neixi l'obligació de contribuir o al
fer la sol·licitud.

b) Els propietaris d'immobles subjectes a aquesta exacció presentaran en les Oficines
Municipals, la corresponent declaració d'alta.

c) També hauran de presentar declaració en cas d'alteració, on detallaran baixa, indicant el
nou subjecte passiu obligat al pagament. Els administrats que incompleixin tal obligació
continuaran subjectes al pagament de l'exacció.
Les esmentades declaracions esdevindran efectives a partir de l'exercici en el qual es formulin.
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d)

Tota persona interessada perquè li prestin algun servei dels compresos a l'article 2

d'aquesta ordenança, presentarà a l'Ajuntament sol·licitud expressiva de l'extensió i naturalesa
del servei desitjat, realitzarà l'autoliquidació i el pagament que correspongui.
Article 9è. Infraccions

1. En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció es pararà esment en el que estableix
la legislació vigent.

2. La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
acreditades no prescrites.
Disposició final

Aquest Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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