Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 06

TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
1. En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i, específicament per l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s’hi disposa en els articles 20 a 27
d’aquesta norma, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestar els serveis de clavegueram.
2. L’objecte d’aquesta taxa és:
a) La utilització del clavegueram municipal per evacuar els excrements, les aigües negres i les residuals.
b) La prestació del servei d’inspecció de les clavegueres particulars.
3. Els serveis que essent de competència municipal, tinguin caràcter obligatori, en virtut del precepte legal o
per disposició dels Reglaments o de les Ordenances de policia d’aquest Ajuntament, com també els que
provoquin els interessats o que especialment siguin del seu benefici, constituiran el pagament de la taxa,
encara que no els haguessin demanat els interessats.
Article 2n.- Fet imposable.
1.- Es determina la prestació de qualsevol dels serveis assenyalats a l’article.1.2 de la present Ordenança i
l’obligació de contribuir neix en el moment de prestar el servei. Aquest inclou:
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.
Per tant, la connexió de les instal·lacions a la xarxa pressuposa la prestació del servei.
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.
3.- 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.-En concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques ocupants d’habitatges i titulars d’explotacions
industrials, agrícoles o comercials ubicades en zones o carrers on es presti el servei.
2. 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
respectius del servei.
Article 4è.- 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 d’euros, segons les tarifes següents:
CONCEPTE
Drets de connexió
a) Per cada habitatge unifamiliar
b) Per cada pis unifamiliar
c) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a habitatge
d) Dret de connexió a la xarxa del col·lector d’aigües pluvials:
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170,43€
170,43€
170,43€
100,40€
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2. Per la quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram s’aplicarà la tarifa
següent:
a) Habitatges
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a habitatge

8,59 €/anuals
8,59 €/anuals

3.- Per cada expedient autorització d’abocament d’aigües residuals no domèstiques: 200,80 €

Article 5è.- Recàrrecs.
Si els desguassos d’aigües residuals són nocius per a la xarxa del clavegueram, de manera que en perjudiquin
la conservació i durada normal, l’Alcaldia, per mitjà d’un decret després de veure l’informe dels serveis tècnics
competents, pot establir un recàrrec durant un temps determinat sobre la quota per utilització del clavegueram,
determinada segons articles anteriors, amb un coeficient multiplicador fins a 20 sobre la quota.
Article 6è.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 7è 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 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.
Article 8è.- 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. 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 de
baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici.
2.- 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.
Article 9è.-Infraccions i sancions tributàries.
En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, com també de les sancions que els
corresponguin, s’ha d’aplicar el que disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 2016 i
publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 245 de data 23 de desembre de 2016 i entra en vigor el dia
1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez
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