ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text refós,
aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
Article 2.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació dels serveis d’evacuació
d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres
municipal.
2.- No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o
que tinguin la condició de solar o de terreny.
Article 3.- 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, els ocupants o usuaris de les
finques del terme municipal, beneficiàries d’aquest serveis, 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 o usuari
dels habitatges o locals el propietari d’aquest immobles, que podran repercutir, si
s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
3.- Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4.- Responsables
1.- Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei general Tributària i a l’Ordenança General.
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.

Article 6.- Quota Tributària
La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres
cúbics, utilitzada en la finca.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
.- S’estableix en el 30% del concepte de tarifa d’aigua i conservació de comptadors.
Article 7.- 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 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.
2.- Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals, són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi, 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.- 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.
Article 8.- 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 lúltim dia del mes
natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera
liquidació es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes
declaracions d’alta i baixa.
2.- Les quotes que s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el
subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en el
mateix rebut.
Article 9.- Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Article 10.- Gestió per delegació
1.- Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Companyia SOREA, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer la Companyia delegada.
2.- La Companyia SOREA establirà els circuits administratius més adients per

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA
I DE LES REFERÈNCIES QUE FA A LA NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA
PROMULGACIÓ DE NORMES POSTERIORS
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladrau el 5 de
novembre de 2012, començarà a regir el dia 1 de gener de 2013 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.

Modificació aprovada pel Ple en data 27.02.14.

