ORDENANCES FISCALS 2017

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A19 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, que es
regirà per la present Ordenança d’acord amb les següents modalitats:
I. Taxa de clavegueram
II. Taxa per a la connexió i construcció de claveguerons
I. Taxa de clavegueram
Article 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa:
a)

L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si
concorren les condicions necessàries per autoritzar o continuar autoritzant
la presa a la xarxa pública de clavegueram.

b)

La prestació dels serveis d'evacuació d'aigües pluvials, negres i residuals o
altres mitjançant l’activitat de control, neteja, explotació, conservació i
millora de la xarxa de clavegueres municipal.

2.

No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses
o que tinguin la condició de solar o de terreny i en les que no s’hi realitzi cap
activitat.

3.

Les edificacions que estiguin a més de 100 metres de la xarxa municipal de
clavegueram.

Article 3. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària següents:
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'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris,
usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

c)

Els titulars dels aprofitaments d’aigües subterrànies que total o parcialment
connectin a la xarxa sanejament.

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 s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris
respectius del servei.

3.

Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori
espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans
del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
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Article 4. Responsables
1.

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tal a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6. Bases
1.

Constitueix la base per l’exacció de la taxa:
a)

En el subministrament domiciliari d’aigües, el volum d’aigua consumit
mesurat pel comptador, o l’estimat quan no sigui possible la seva lectura, o
el límit permès per l’aforament.

b)

En l’aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents de pous, el
volum del cabal, el qual podrà estar determinat d’acord amb la potència
mesurada en quilovats dels motors d’acció de les bombes d’elevació de les
aigües subterrànies, d’acord amb la fórmula següent:
C(m3/mes) = 200 m3/mes * Potència bomba (kw)

c)
2.

En l’aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d’una mina,
el volum del cabal mesurat pel mètode químic de dilució.

En cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua no notificada a l’Ajuntament, la
base imposable que correspon a aquest període de temps es determinarà, ja
sigui per la potència dels motors d’acció o pel consum enregistrat per l’última
lectura anotada a la llibreta del comptador o estimada segon l’històric de
consum.

Article 7. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en l’article 2 d’aquesta ordenança és la que es fixa
en el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Ús domèstic i edificis municipals. Per clavegueram, cada m3
2. Ús domèstic, habitatges que acreditin disposar de dipòsit de
recollida d’aigües pluvials. Per clavegueram, cada m3
3. Ús industrial. Per clavegueram, cada m3
4. Consums municipals exempts de tributs de sanejament (regs)

Euros
0,42
0,39
0,65
0,42

II. Connexió i construcció de claveguerons
Article 8 . Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la sol·licitud per part dels particulars dels
drets de connexió dels seus habitatges o locals a la xarxa pública general de
clavegueram i la prestació del servei d’obres a la via pública per dur a terme
aquesta connexió.
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança totes les connexions a la
xarxa pública de clavegueram seran executades per l’Ajuntament o l’empresa a qui
hagi concessionat el servei
Article 9. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats, a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
sol·licitin el servei o activitat que es descriu a l’article anterior.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A19 – TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

189

ORDENANCES FISCALS 2017
2.

L’obligació del pagament neix en el moment de sol·licitar la prestació dels
serveis de connexió i d’obres al domini públic.

Article 10. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en l’article 8 d’aquesta ordenança és la que es fixa
en el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Llicència d’obra i drets de connexió
1.1. Per la sol·licitud d’escomesa a la xarxa general
2. Construcció de claveguerons
2.1. Per cada m lineal d’escomesa de diàmetre 200 mm fins a
4 m lineals i 2 m de fondària
2.2. Per cada m lineal d’escomesa de diàmetre 250 mm fins a
4 m lineals i 2 m de fondària
2.3. Per cada m lineal d’escomesa de diàmetre 300 mm fins a
4 m lineals i 2 m de fondària
2.4. Per cada m lineal d’excés d’escomesa de diàmetre 200
mm
2.5. Per cada m lineal d’excés d’escomesa de diàmetre 250
mm
2.6. Per cada m lineal d’excés d’escomesa de diàmetre 300
mm
2.7. Per cada m d’excés de fondària d’escomesa de diàmetre
200 mm
2.8. Per cada m d’excés de fondària d’escomesa de diàmetre
250 mm
2.9. Per cada m d’excés de fondària d’escomesa de diàmetre
300 mm
2.10. Construcció de pou de registre de 100 cm de diàmetre i
2 m de fondària amb marc i tapa de registre en fossa dúctil i
potes de polipropilè
2.11. Per cada m lineal d’excés de fondària de pou de registre

Euros
76,00
510,00
509,00
529,50
125,50
127,50
132,50
129,50
129,50
129,50
1.781,00

629,00

Article 11. Acreditament
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï 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 formulà 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, 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.

Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents,
l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any.
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Article 12. Règim de declaració i ingrés
1.

Els subjectes passius 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 de 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 s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el
subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en
el mateix rebut.

3.

En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud
corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest
Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual haurà de satisfer-se
en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

Article 13. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
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
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 27
d’octubre de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre
no se n’acordi la seva modificació o derogació.
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