ORDENANÇA FISCAL NÚM. 59
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1. 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 del Règim Local, i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 al 27 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 disposa l’article
57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu.
Article 2. FET IMPOSABLE
El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de
la xarxa de clavegueres i de les foses sèptiques que tècnicament es justifiquin.
L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei esmentat, considerat com annex
indispensable a l’ús dels estatges i locals, i per la possibilitat d’abocament de les aigües residuals
a la xarxa municipal de clavegueram.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària que resultin beneficiades per la prestació del servei, pel fet d’ocupar o
utilitzar les cases, locals o establiments situats en els llocs on es presti efectivament el servei,
sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.
2. S’entendrà que ocupen o utilitzen les cases, locals o establiments aquells que figuren com a
titulars de contractes de subministrament d’aigua potable o com a titulars d’establiments on
s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o de serveis.
3. En qualsevol cas el propietari dels béns immobles afectat pel servei tindrà la condició de
substitut del contribuent.
Article 4. RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’ article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a que es refereix
l’article 43 de la Llei General Tributària (58/2003, de 17 de desembre)
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Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Conservació i manteniment
La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram serà de 0,23 €
per m3 d’aigua facturada.
2. Drets de connexió
Independentment del cost d’execució de l’escomesa o escomeses, que anirà a càrrec de l’usuari,
se satisfaran com a drets de connexió a la xarxa general les taxes següents:
Drets d’escomesa abonat
Drets d’escomesa, per comptador d’aigua
Drets d’escomesa promotor
Drets d’escomesa, per connexió, fins a 200 de diàmetre
Drets d’escomesa, per connexió, més de 200 de diàmetre

€
30,00
350,00
450,00

En els casos de substitució de la connexió a la xarxa de clavegueram no s’exigiran drets de
connexió, sempre que no varií el diàmetre de l’escomesa preexistent. En cas contrari, se satisfarà
la diferència entre el diàmetre preexistent i el previst. Si l’escomesa és de pluvials, no s’exigiran
drets de connexió.
Article 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7. 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 formulava expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament per
aquesta modalitat de 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.
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Article 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ 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.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
2. Les quotes tindran caràcter anyal, amb possibilitat d’ésser prorratejades per períodes
trimestrals.
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 es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament
General de Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1
de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
Aprovació provisional: Ple de 28 d’octubre de 2021
Publicació íntegra: BOP núm. 246 de 27 de desembre de 2021
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