ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE LA TAXA PER SERVEI
DE CLAVEGUERAM
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la connexió a la xarxa de clavegueram, i servei d’evacuació, tractament
i depuració que s’ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst
en l’article 58 de la Llei 39/88.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa: l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar
si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.
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.
No queden subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició
de solar o de terreny, a instancia particular.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les
activitats prestats o realitzats per aquest municipi, esmentats a l’article anterior.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 40 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes previstes a l’annex de la present ordenança.

Article 7. Meritació
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança quan s’iniciï
l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia en la data de
presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formula
expressament.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de
caràcter obligatori per a totes aquelles finques del municipi que tiguin façana als carrers, places o vies
públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent
metres.
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Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1.- En el cas 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.
2.- Una vegada concedida la llicència de connexió inicial a la xarxa, es farà d’ofici.
Les obres a la via pública necessàries per a la connexió del clavegueram solament es podran dur a terme
per l’empresa o empreses autoritzades per l’Ajuntament i amb els preus unitaris del cost d’aquestes obres
aprovats per resolució de la Regidoria Delegada de Serveis Generals.

Article 9. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària, i la
normativa que la desplega.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
El Secretari,
Josep Guillén Viñas

ANNEX:
ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT. TARIFACIÓ.
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents a cada unitat dels conceptes
referits:
Drets de connexió a la xarxa general: 150,00 €
Conservació xarxa: 15,00 € /any
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