AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Taxa per a la connexió i serveis del Clavegueram

Article 1r.

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, que s’ha de regir per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò previst en l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2n.

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.
Article 3r.

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 a les activitats prestats o realitzats per
aquest municipi, esmentats a l’article anterior.
En el cas que la nua propietat i l'usdefruit de l'immoble recaigui en persones
diferents, l'obligació de contribuir recaurà sobre el titular de l'usdefruit, si bé
respondrà, en darrera instància, l'immoble, un cop s'hagi fet exclussió dels restants
bens de l'usdefruit en l'ordre de prelació establert a l'Estatut de Recaptació.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent el propietaris dels immobles.

Article 4t.

Responsables

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei General Tributària.
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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 5è.

Beneficis Fiscals

1.No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è.

Quota tributària

La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram, es
determinarà en base al següent quadre de tarifes:

CONCEPTE

IMPORT

a) Connexions a la xarxa:
Taxa de connexió xarxa general
Taxa ús del servei, per cada estatge
Taxa ús del servei, per cada local comercial o magatzem

Segons factura
207,12 €
63,75 €

b) Conservació:
1. Quota variable associada al consum d’aigua
potable, amb cobrament semestral.:
- Habitatges
0,17 € m3 d’aigua
- Finques i locals que no estan destinats
0,23 € m3 d’aigua
exclusivament a habitatge
Les finques de la Urbanització Residencial Remei no es
regiran per aquests barems, atès que no gaudeixen de 14,40 euros/semestre
servei d'abastament d'aigües municipal, per la qual cosa
es determinarà una quota fixa per habitatge o local
2. Quota fixe
Pel gaudiment del servei de clavegueram a habitatges
Pel gaudiment del servei de clavegueram a finques i
locals que no estan destinats exclusivament a habitatges

Article 7è.

3,60 € /semestre
4,80 € /semestre

Meritació

1. Es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicii 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.
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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. En el cas de llicència de presa, el contribuent formularà la sol.licitud corresponent
i, una vegada concedida, els serveix tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la
liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrès directa 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 pels serveis de l’Ajuntament, o en el seu cas, per l’empresa o
empreses autoritzades.
Article 9è.

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 ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió
extraordinària celebrada el dia 26 de novembre de 1991 i entrarà en vigor el dia de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a regir a partir del
dia primer de gener de mil 1992.
Modificada en quan a conservació anual, pel ple de la Corporació en sessió de 6 de
setembre de 1996, i la modificació entrarà en vigor a u de gener de mil nou-cents
noranta-set.
Modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de desembre de 1997.
Modificada parcialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 4
d’octubre de 2002, i la modificació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2003.
Modificada parcialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 16
d’octubre de 2003, i la modificació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2004.
Es modifica, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació de data 14
d’octubre de 2004, i començarà regir el dia 1 de gener de 2005.
Es modifica, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació de data 13
d’octubre de 2005, i començara a regir el dia 1 de gener de 2006
Es modifica, concretament l’apartat a) de l’article 6è. (quota tributària), pel ple de
la corporació de data 11 d’octubre de 2006, i començara a regir el dia 1 de gener
de 2007.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment pel Ple de la corporació
de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment pel Ple de la corporació
de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2011.
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Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment concretament la quota
tributària, pel Ple de la corporació de data 9 d’octubre de 2019 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2020.
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