ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
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 de règim local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei
39/1988, de 5 de març, 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
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'excretats, 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.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
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:
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 títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, i salvant les previsions de l’article 9 de la present ordenança, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals els
propietaris d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han
satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
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ARTICLE 4. RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de 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 l’article 40 de la Llei general tributària.
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1.La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a
la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 84,48
euros per cada habitatge, pis o local comercial o industrial.
2. Tarifes
a) Habitatge, comerços, garatges i magatzems

22,57 EUROS

b) Carnisseries, peixateries i pastisseries, indústries
amb residus no industrials, bars, restaurants, etc.,
bancs i caixes, etc.

92,52 EUROS

c) Indústries amb residus industrials

138,90 EUROS

ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
6.1.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats
pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres
de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al
salari mínim interprofessional.
6.2.- Gaudiran d’una bonificació del 32,00% en la quota íntegra de la taxa aquells
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents:
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge.
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60.
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de jubilació
anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió mínima de
jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats.
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar a partir de l’1 de
gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els
membres de la unitat familiar i un volant de convivència.
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Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.
6.3.- Gaudiran d’una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents:
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa .
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència.
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.
6.4.- Gaudiran d’una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents:
• Tenir la condició de titulars de família monoparental que es documentarà amb
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família monoparental .
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 2,75 vegades
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència.
Aquest beneficis fiscals seran incompatibles entre si
ARTICLE 7. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
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 formula expressament.
b) Des de que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. Una vegada
s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el primer de gener de
cada any natural.
3. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
L’acreditació per a aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi
obtingut o no la llicència de connexió de servei 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'excretats, 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
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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.
ARTICLE 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
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 en els terminis que
fixa el Reglament General de Recaptació.
ARTICLE 9. RECAPTACIÓ DELS REBUTS DEL PADRÓ DE CLAVEGUERAM
De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, el
fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, en tres terminis de
pagament, sense interessos de demora.
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de
cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts de
quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i sempre que el pagament dels quals
estigui domiciliat.
a) 1er termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el compte
corrent en què s'hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d'un mes abans de la
data en què finalitzi el període en voluntària.
b) 2n termini, d'un import equivalent al 25% del principal, que es carregarà en data 15 de
juliol
c) 3r termini, d’un import equivalent al 25% restant del principal que es carregarà en data
1 d’octubre.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut
de l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es
facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la persona interessada,
que es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat període de pagament.
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària,
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat
incompliment.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost no el
tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat, podran fer-ho, prèvia
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presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de l’ordre de domiciliació
bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de
l’ingrés o a l’entitat supramunicipal que actués per delegació un mes abans que s’iniciï el
termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al
següent i posteriors exercicis tributaris.
Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener
de 2017 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació.
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