ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM
Article 1r. Fonament, naturalesa i motivació
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposen en els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que
resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis o per la realització d’activitats
administratives de competència local referits al servei de clavegueram, que s'ha
de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que
disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
Es considerarà com a motivació directa de la prestació del servei la salubritat i
higiene ciutadanes. En conseqüència, la no connexió a la xarxa municipal del
conjunt de clavegueram, en el supòsit que la mateixa és obligatòria, no eximirà
de cap manera el pagament de la taxa sens perjudici de les penalitats que li
poguessin correspondre.

Article 2n. 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
clavegueram municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueram municipal.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades
ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny i que no rebin el servei
d’aigua.

Article 3r. 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 sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, es
considerarà subjecte passiu contribuent 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 beneficiaris 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 podrà
repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris
respectius del servei.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i 42.1.b
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 43.1 de la Llei
General Tributària.

Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització
de presa a la xarxa de clavegueres s'ha d'exigir una sola vegada i consistirà en
la quantitat fixa de 103,60 €.
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de
clavegueram s'ha de determinar en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en
metres cúbics, utilitzada a la finca.
A aquest efecte, s'ha d'aplicar la tarifa següent:
a) Habitatges:
Per clavegueram, cada m3 ..........................

0,094 €/trimestre

b) Finques i locals que no estan destinats exclusivament a habitatge:
Per clavegueram, cada m3 ..........................

0,104 €/trimestre

c) En cas d’existir connexions particulars a la xarxa de clavegueram no
vinculades al subministrament d’aigua potable, la quota es determinarà en base
a una estimació, llevat que existeixi document tècnic de mesura o acord
d’alguna administració pública. L’import de la quota serà fixat per acord de la
Junta de Govern Local.

3. S’estableix una quota mínima aplicable als següents tipus d’usos d’aigua:
a) Habitatges:
Mínim per clavegueram ús domèstic ............... 6 €/trimestre
b) Finques i locals que no estan destinats exclusivament a habitatge:
Mínim per clavegueram ús industrial ............... 9 €/trimestre
4. Seran d’aplicació les disposicions que dicti en cada moment el Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Article 6è. 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'entén 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 formula expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueram municipal.
L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa s'ha de produir amb
independència que s'hagi obtingut o no la llicència de presa d'aigua 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 que tinguin façana als
carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la
distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'ha
d'acreditar fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

Article 7è. 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. Una vegada
concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens s'ha de
fer d'ofici. El subjecte passiu s’inclourà en el padró corresponent el qual
meritarà quotes trimestralment, sense notificació individual.
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa s'ha de liquidar i s'han de recaptar pels
mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament
i consum d'aigua. A tal efecte, l’Ajuntament publicarà anualment el calendari del
contribuent donant a conèixer els períodes de pagament.

3. En el supòsit 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 s'ha de notificar per
a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de
Recaptació. No es notificaran els rebuts dels successius trimestres per tractarse d’un tribut de caràcter periòdic, sol·licitat a instància del particular.
4. El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària.

Article 8è. Exempcions i bonificacions
1. S’aplicarà una bonificació a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la
condició de titulars o cotitulars de família nombrosa o que ostentin la condició
de família monoparental.
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions:
a) Aquesta bonificació serà del 20% sobre l’import de la quota tributària per la
prestació del servei de clavegueram, per aquells subjectes passius (propietaris
de l’immoble connectat a la xarxa de clavegueram municipal) que ostentin el
títol de família nombrosa en qualsevol categoria o siguin cotitulars de la
mateixa o que ostentin el títol de família monoparental en qualsevol categoria.
Els subjectes passius hauran d’estar empadronats en el domicili del servei.
b) Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per part de l’interessat i tindrà
efectes a partir del trimestre següent. Caldrà que l’interessat acrediti la condició
de família nombrosa o família monoparental mitjançant títol oficial expedit per la
corresponent comunitat autònoma. La bonificació serà d’aplicació sempre que
no es perdi la condició de família nombrosa o família monoparental, o durant el
període de concessió del títol.
c) Aquelles famílies que tinguin el títol tant de família nombrosa com de família
monoparental no podran acumular els beneficis de la mateixa classe o
naturalesa, per tant, hauran de comunicar a quina bonificació es volen acollir: la
de família nombrosa o la de família monoparental.
2. No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les establertes per llei.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ha d'ajustar a allò que disposen el
articles 183 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. Pel
que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Diligència
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 9 articles, va ser
aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de
1989, i modificada per última vegada per acord Plenari de data 2 d’octubre de
2014.

Riudoms, 30 de desembre de 2014
Vist i plau
L'alcalde,

La secretària interventora,

Josep Maria Cruset Domènech

Marta Cuesta García

