ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Taxa de Clavegueram

Article 1r. Fonament i naturalesa.
A l’empara de l’article 106 en relació als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 a 19 i d’acord amb l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de la taxa de clavegueram.
Article 2n. Fet imposable.
a. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües
pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal.
b. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.
Article 3r. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, que sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa de xarxa, el propietari, l’usufructuari o el
titular del domini de la finca.
b) En 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 sigui quin sigui el seu
títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
c) 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 usuaris del servei.
Article 4t. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries el subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques
a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
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 5è. Quota tributària.
La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram tindrà caràcter anual i es
determinarà l’aplicació de la tarifa següent:
Garatges / magatzems

13,30 € / any

Habitatges

26,70 € / any

Locals comercials

40,02 € / any

Taxa de pressa de xarxa
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Article 6è. Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7è. Meritació.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el seu fet
imposable.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
Els subjectes passius substituts del contribuent formulen 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 l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a
partir de la primera liquidació que 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.
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