ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
*******************************
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Art. 1r.- Fonament legal.
De conformitat amb l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i d’acord amb el que disposen els articles 15 a
19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa pel Servei de Clavegueram que es
regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.

Art. 2n.- Fet imposable.
Aquesta taxa està configurada pel fet de disposar les vies públiques de la
població del servei de clavegueram, la seva vigilància especial, conservació
i neteja del mateix, fins i tot les de caràcter particular, i per la neteja de
pous negres.

Art. 3r.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir neix pel fet de disposar del servei considerat com
annex i indispensable a l’ús de l’habitatge o local.
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Art. 4t.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques,
nacionals o estrangeres, i les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que a títol de propietat, arrendament o qualsevol altre,
ocupin els habitatges, establiments o locals que disposin del servei.
En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o
usuari de l’habitatge o local, el propietari de l’immoble, que podrà
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre el beneficiari del servei.

Art. 5è.- Base imposable i quota tributària.
Constituirà base imposable per a l’execució d’aquesta taxa la naturalesa de
l’immoble i la quota tributària es determinarà per una quantitat fixa
irreductible de caràcter anual.

Art. 6è.- Tarifes.
Aquesta taxa es regularà mitjançant l’aplicació de la següent tarifa:
1.- Vivendes:
2.- Locals de negoci:
3.- Connexió a vivendes:
4.- Connexió a locals de negoci:

25,17€
53,08€
209,39€
335,00€

Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a
càrrec dels subjectes passius.
Art. 7.- Normes de gestió.
Els propietaris d’immobles afectats pel pagament d’aquesta taxa estan
obligats a facilitar a l’Ajuntament relació declarativa dels respectius
habitatges i locals de negoci subjectes a aquesta taxa. També hauran de
declarar tot canvi a l’esmentada declaració dins dels quinze dies següents a
produir-se.
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Així mateix, els caps de família, els propietaris o gerents d’establiments
comercials, industrials, i altres, hauran de declarar a l’Administració
Municipal els locals que ocupin, dins dels trenta dies següents a la seva
ocupació o arrendament.
Anualment, per part de l’Ajuntament es confeccionarà el corresponent
Padró per procedir al cobrament d’aquesta taxa.
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que disposa
l’Ordenança Fiscal General.

Disposició Final.
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en
sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2013 , i entrarà en vigor el
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran
aplicables a partir de dia 1 de gener de 2014. La seva vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
Agullana, 5 de desembre de 2017
L’Alcaldessa-Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

