
OF.10 - TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r.  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 RD Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la LRHL, 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 del RD Legislatiu 2/2004 de 5
de març pel qual s'aprova el Text Refós de la LRHL.

Article 2n. 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'excretes,   d'aigües   pluvials,  negres  i
residuals  mitjançant  la  xarxa  de   clavegueres  municipal  i  el  seu  tractament  per
depurar-les.

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. . No estaran subjectes a la
taxa  aquells  immobles  que  no  puguin  estar  connectats  a  la  xarxa  general  de
clavegueram,  sempre  que  el  motiu  sigui  única  i  directament  imputable  a
l'Administració municipal.

3. No estan 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 55 de  la Llei Tributària, que sigui:

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   seu títol : propietaris,   usufructuaris,   habitants   o
arrendataris, fins i tot en precari.



2.-  En tot cas, tindrà la consideració de  subjecte  passiu substitut  de l'ocupant i/o
l'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 del servei.

Article 4t. Responsables

1.- Respondran solidàriament de les obligacions  tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i  jurídiques a què   és refereixen els  articles 41 i  42 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 43 de  la  Llei  General Tributària.

 

Article 5è.  Base Imposable i Quota tributària

 

1-. La taxa corresponent a la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la
xarxa de clavegueram s’exigirà per una sola vegada.

2-. La taxa a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram es determinarà en
funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en l’habitatge o
local.

A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:

Euros/m3

Fins a 9 m3 al trimestre (quota mínima): 11,43 €

Per cada m3 de més al trimestre de consum : 0,42 €

3. Drets d’escomesa. Per cada nova connexió a la xarxa:

Euros/m3

Habitatges unifamiliars o local comercial/industrial: 99,63 €

Per cada habitatge o local corresponent

a habitatges en blocs

49,06 €

Article 6è. Exempcions i bonificacions

No   s'admetran   més  beneficis  fiscals  que   els   expressament  contemplats  a  la



Legislació vigent sobre Règim Local.

Article 7è. Acreditació

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 presa, si el
subjecte passiu la formulés  expressament.

b)  Des  que  té  lloc  la  presa  efectiva  a  la  xarxa  de   clavegueram  municipal.  L'
acreditació 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 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.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés, i normes de gestió 

1.- Els subjectes passius substituts del contribuent  formularan les declaracions d'alta
i de baixa en els cens de subjectes passius  de la taxa en el termini que hi ha entre la
data que   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 baixa.

Una  vegada concedida la llicència de presa a la  xarxa,  la  inclusió inicial en el cas
es farà d’ofici.

2.- Les quotes que exigeix aquesta taxa, excepte les de connexió, es liquidaran i
recaptaran per períodes en els terminis establerts per Aigües de Montblanc S.L ,
conjuntament  amb  la  liquidació  de  la  taxa  per  subministrament  d'aigua  potable
mitjançant autoliquidació.  Les taxes de connexió, es liquidaran i  recaptaran en el
moment de concedir-se la llicència de primera ocupació o d’activitats.

L’administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual
s’indicaran els dies, terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la
taxa. 

El sistema de cobrament és el d’autoliquidació. 

En el cas  que estigui domiciliat el pagament de la taxa i aquesta no es pogués
cobrar,  o en el cas en què no estigui domiciliat el cobrament de la taxa, es fixa un



període de 30 dies naturals per tal de satisfer el deute a les Oficines d’ Aigües de
Montblanc S.L a comptar des de la notificació de l’ avís de cobrament anteriorment
esmentat.

Passat  el  termini  voluntari,  s’iniciarà  la  recaptació  executiva  d’acord  amb  el
procediment previst en el Reglament  General de Recaptació de Tributs.

La   recaptació  executiva serà compatible  amb la  privació de subministrament  per
manca de pagament.

3.-   En   el  supòsit  de  llicència  de   presa,   el   contribuent  formularà  la  sol·licitud
corresponent  i,  una  vegada  concedida,  Aigües  de  Montblanc  S.L  practicarà  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.

4.- Normes de Gestió.

a) La taxa es considerarà acreditada, respectivament, des que neixi l'obligació de
contribuir.

b)   Els  propietaris  d’immobles  subjectes  a   aquesta   exacció  presentaran  en  les
Oficines Municipals, la corresponent  declaració d'alta.

c)  També  hauran  de  presentar  declaració  en  cas   d'alteració,  on   detallaran  la
mateixa,  o  de  baixa,  indicant  el   nou   subjecte  passiu  obligat  al  pagament.  Els
administrats  que incompleixin  tal  obligació continuaran subjectes al  pagament de
l'exacció.

Les  esmentades  obligacions produiran efecte  a  partir   de  l'exercici en el qual es
formulin.

d)   Tota  persona  interessada  en  la  prestació  d'algun  dels  serveis  compresos   a
l'article 2 d'aquesta ordenança,   presentarà  a  l'Ajuntament la sol·licitud expressiva
de l'extensió i naturalesa del servei desitjat

Article 9è.  Infraccions

1.- En matèria d'infraccions i la seva corresponent  sanció s'estarà a l'establert a la
legislació  vigent.

2.- La imposició de sancions no impedeix en  cap  cas  la liquidació i cobrament de
les quotes acreditades no prescrites.


