ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11:
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i
depuració d’aigües residuals, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren 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.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny (no edificat).
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària següents:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari
o el titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquests 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’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les
quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
Article 4. Responsables
1.Es considerarà responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta Ordenança
les persones físiques o jurídiques a qui es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei
General Tributària.
2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

1

Article 5. 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 de :
a) Per habitatge, xalet, apartament o local comercial

161,00 €

b) Residències, hotels, clíniques, fàbriques

429,30 €

2. La quota tributària a exigir per 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 s’exigirà anualment d’acord amb les següents tarifes:
a) Per cada habitatge

38,60 €

b) Per cada bar, restaurant, cafeteries i similars

64,40 €

c) Per cada hotel, residència, hostal i similars

364,90 €

d) Càmpings (per plaça)

1,70 €

e) Per cada nau industrial

123,40 €

f) Altres locals comercials, industrials, mercantils o de serveis

64,40 €

g) Per cada immoble diferent dels anteriors

55,80 €

3. Tarifa reduïda.
S’aplicarà una reducció de la taxa del 25% de la taxa a les unitats familiars que els ingressos
totals no superin el Salari Mínim Interprofessional establert a l’any de la sol·licitud, segons el
quadre següent:
Unitat familiar 1 persones:

1 Salari Mínim Interprofessional

Unitat familiar 2 persones:

1,50 Salari Mínim Interprofessional

Unitat familiar a partir de 4 persones:

1,75 Salari Mínim Interprofessional

Famílies nombroses:
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I que compleixin les següents condicions:


Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en aquest municipi



Que l’habitatge que ocupi la unitat familiar, ho sigui en concepte de residència
habitual i permanent, no com a segona residència.

La capacitat econòmica de la persona beneficiària i dels membres de la unitat familiar es
determinarà en atenció a la seva renda.
Es considera renda de la persona els ingressos derivats del treball, deduïdes les cotitzacions
de la seguretat social i assimilats, i del capital, així com qualsevol altres substitutius
d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes
a l’IRPF.
S’entendrà per unitat familiar, el conjunt de persones que conviuen en el domicili d’acord
amb les dades del volant d’empadronament.
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S'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud:
a.

Declaració de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques de l’exercici anterior de
cadascun dels membres de la unitat familiar més grans de 16 anys o bé certificació
acreditativa conforme no tenen obligació de presentar-la, expedida per l'Agència
Tributària.

b. Certificat de la Seguretat Social sobre la quantia de la pensió anual dels membres de la
unitat familiar. En el cas de no ser perceptor de cap pensió, subsidi o ajuda, caldrà
aportar certificació acreditativa d'aquest extrem expedida per la Seguretat Social.
c. Volant d’empadronament
d. Certificat cadastral
e. Es podran eximir de presentar la documentació referida als apartats anteriors, aquelles
persones que autoritzin a l’Ajuntament de Roda de Berà a realitzar les consultes a
l’Administració corresponent (autorització signada i fotocòpia DNI)
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, durant el mes de gener de l’exercici en que tindrà
efecte, si ja s’estava realitzant la prestació del servei, o en el termini d’un mes des de l’inici
de la prestació del servei.
4. Les tasques d’instal·lació d’escomesa meritaran segons el tipus de la connexió de
clavegueram:
TIPUS

IMPORT 4 MTS

IMPORT PER METRE
EXCEDIT

160 mm

1.016,00 €

64,00 €

200 mm

1.074,00 €

64,00 €

250mm

1.163,00 €

68,40 €

5. Juntament amb la instància s’efectuarà una liquidació provisional per un mínim de 4
metres. Un cop efectuats els treballs sol·licitats, es practicarà liquidació definitiva, si s’escau.
6. Els treballs d’instal·lació d’escomeses de clavegueram han ser autoritzades pel
departament de Serveis Tècnics.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia 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 clavegueram municipal. L’acreditament per aquesta modalitat de la
taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència de connexió de
servei i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a
l’autorització.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
a) Autorització de presa a la xarxa
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El sol·licitant formularà la sol·licitud d’autorització de presa a la xarxa mitjançant instància
per la qual se li practicarà liquidació per part de l’Ajuntament o òrgan en qui hagi delegat i
que serà notificada en els períodes fixats a l’article 20 del Reglament General de
Recaptació.
L’Ajuntament concedirà llicència per connexió a la xarxa establint les
condicions tècniques que consideri oportunes per al bon desenvolupament del servei.
b) Prestació i manteniment del servei de clavegueram municipal.
El sol·licitant d’aquest servei formularà una declaració d’alta en el mateix moment que
formalitzi el contracte d’alta al servei d’aigua.
L’Ajuntament pot donar d’alta d’ofici quan tingui coneixement de que s’està meritant la taxa i
no s’ha sol·licitat per part del contribuent.
La quota tributària per a la prestació i manteniment del servei municipal de l’evacuació
d’aigües residuals, pluvials i excretes que s’acrediti per aquesta taxa es recaptaran junt amb
el de la taxa per recollida de deixalles. Si s’escau, per raons d’eficàcia, ambdós tributs es
notificaran en el mateix rebut.
Les baixes s’hauran de cursar, com a màxim, el dia del tancament del padró cobratori del
respectiu període, per a tenir efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta
obligació seguiran subjectes al pagament.
c) Els rebuts es generen trimestralment, per import de la fracció corresponent de la taxa
estipulada en aquesta ordenança. El titular del primer dia de cada trimestre natural serà el
que faci efectiva la quota corresponent a aquell trimestre.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, es procedirà d’acord amb el que determini la
Llei General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de
2017, queda definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2017, comença a regir el
dia 1 de gener de 2018, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
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