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ORDENANÇA FISCAL 10. TAXA DE CLAVEGUERAM 

 

 

Article 1. 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 obligatòria dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres 
i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament i 
sanejament. 

 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa: 
 

a) Aquells immobles que no puguin estar connectats a la xarxa general de clavegueram 
per causa imputable exclusivament a l'Administració Municipal, sempre que la 
distància entre la xarxa i la finca sobrepassi els 100 metres lineals. 

b) Les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de 
terreny. 

 
Article 2. 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, que a títol de propietat, 
arrendament o qualsevol altre que ocupin els habitatges, establiments o locals del 
immobles que disposen del servei o que són autoritzats per primera vegada a 
connectar-s'hi. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el 
propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han 
satisfet sobre els beneficiaris del servei. 

 
Article 3. Exempcions i bonificacions 
 

S’estableix una bonificació de fins al 70% de la quota de la taxa en aquelles activitats 
dedicades a bugaderies i tintoreries que demostrin la no utilització de la xarxa de 
clavegueram en quan als residus industrials generats i el seu posterior tractament per part 
de la Junta de Residus. 

Per a gaudir de la bonificació caldrà sol·licitud prèvia per part de l’interessat, havent-se 
d’acreditar cada any el compliment d’aquests requisits per tal que sigui aplicable. 

 

Article 4. Quota tributària 
 
Epígraf primer conservació :  

  

1.Per cada local comercial 5,49 

  

2.Per cada habitatge 7,03 

  

3.Habitatges amb piscina 55,17 

  



  136 

4.Hotels:  

Per cada habitació 1,55 € amb un mínim de 456,24 

  

5.Fondes i pensions:   

Per cada habitació 0,87 € amb un mínim de 218,85 

  

6.Càmpings:  

I. Per cada 12 places  o fracció 33,58 € , amb un mínim de 228,84 

II. Per cada "Bungalow" 7,05 

  

7.Bars i restaurants i sales de festa  29,48 

  

8.Indústries:  

Per cada  8 treballadors o fracció 50,55 

Excepcions:   

Si es tracta d’activitats consistents en indústries químiques, a la tarifa resultant 
anterior se li sumarà l’import de 

273,90 

Si es tracta d’activitats consistents en greixat  i rentat de vehicles, a la tarifa 
resultant anterior se li sumarà l’import de 

182,60 

Si es tracta d’activitats consistents en bugaderies, tintoreries, i serveis similars, a 
la tarifa resultant anterior se li sumarà l’import de 

182,60 

  

9.Tallers de reparació de vehicles i maquinària 50,55 

Pel càlcul de les tarifes basades en variables com places  de càmping, habitacions, 
o activitats... s’atendrà al que figuri al registre d'activitats. 

 

  

Epígraf segon drets de nova connexió :  

  

S'entén per nova connexió l'escomesa de la finca al servei del clavegueram públic.  

  

Drets de connexió a la xarxa general a satisfer per una sola vegada, 
compatible amb la llicència d'obres : 

 

1. Fins a 3 habitatges objectes de connexió única i simultània  313,15 

2. De 4 a 10 habitatges                                             (n-3)*43,38€ + 325,08€   

3. D'11 a 20 habitatges                                             (n-3)*32,63€ + 404,07€   

4. Més de 20 habitatges                                           (n-3)*27,08€ + 508,99€   

5. Magatzems, establiments comercials, industrials 488,65 

6. Establiments on calgui la inspecció de vertits per a cadascun 812,81 

 

Article 5. 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. 

c) En tot cas l'alta en el padró serà simultània a la contractació del servei d'aigua que 
serà notificada a l'Ajuntament per l'empresa concessionària o a l'ús de pou propi. 



 

   137 

d) Les quotes a ingressar tant si són altes com baixes es prorratejaran per trimestres 
naturals i anticipats. 

2. Per als exercicis següents al de l'alta en el registre de contribuents, l'acreditament de la 
taxa es produeix el dia primer de cada any i l'inclusió al padró serà d'ofici. 

 
Article 6. 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. 

2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos 
períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de la Taxa per la Prestació del Servei 
de Gestió de Residus Municipals. 

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'autoliquidació pertinent i 
presentarà la sol·licitud corresponent d'acord amb allò establert a les Ordenances 
Fiscals Generals. 

 
 
Disposició final.  
 
En tot allò no regulat explícitament, s'atendrà a l'Ordenança General i Disposicions 
Legals vigents. 
 
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2001. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 

Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 5 
d’octubre de 2000 i modificada en sessió de data 26 de novembre de 2012. 
 
 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDESSA, EL SECRETARI, 
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