Ordenança Fiscal núm. 58/2021
Taxa per la reposició del servei de clavegueram

Ordenança Fiscal núm. 58/2021

Taxa per la reposició del clavegueram
Article 1. Fonament i naturalesa............................................................................................................... 2
Article 2. Fet imposable............................................................................................................................. 2
Article 3. Subjecte passiu........................................................................................................................... 2
Article 4. Responsables.............................................................................................................................. 3
Article 5. Quota tributària.......................................................................................................................... 3
Article 6. Exempcions i bonifcacions....................................................................................................... 4
Article 7. Gestió tributària......................................................................................................................... 4
Article 8. Recaptació................................................................................................................................... 4
Article 9. Inspecció..................................................................................................................................... 5
Disposició addicional................................................................................................................................. 5
Disposició fnal........................................................................................................................................... 5

1

Ordenança Fiscal núm. 58/2021
Taxa per la reposició del servei de clavegueram

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats establertes pels articles 133.2, 142 i 31.1 de la Constitució, per l’art. 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que
es disposa en els articles 15 a 19 i 20.4.r) del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de
clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fscal, les normes de la quals s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentat RDLeg. 2/2004.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verifcar 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, d’aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueram municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les places d’aparcament ubicades en els edifcis
plurifamiliars, fnques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de sol urbà o
de terreny.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa a títol de contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’art. 35,4 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 fnca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris
de les fnques del terme municipal benefciàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el
seu títol: propietaris, usufructuaris, arrendataris, fns i tot precaristes.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent els propietaris
d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, la taxa satisfeta sobre els benefciaris
respectius del servei.
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Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà, que prèvia l’audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram en funció del
tipus d’ús que se li doni a l’immoble i amb caràcter trimestral serà la següent:

Tipus d’ús

Tarifa trimestral

Consum domèstic aigua potable
BLOC 1

fns 18 m3 de consum

0,03 €/m3

BLOC 2

de 18 a 30 m3

0,07 €/m3

BLOC 3

de 30 a 45 m3

0,15 €/m3

BLOC 4

de 45 a 60 m3

0,21 €/m3

BLOC 5

superior a 60 m3

0,32 €/m3

Consum industrial i comercial aigua potable
BLOC 1

fns 48 m3 de consum

0,08 €/m3

BLOC 2

de 48 a 96 m3

0,17 €/m3

BLOC 3

superior 96 m3

0,27 €/m3

A les tarifes anteriors s’hi afegirà una quota de servei trimestral de

3,50 €

2. En la construcció d’habitatges al damunt d’un solar sense edifcar o d’un terreny, es concedirà
un període de dos anys des de l’atorgament de la llicència d’obres durant el qual no es
meritarà la taxa, ultrapassat aquest període es donarà d’alta al padró amb independència que
s’hagin fnalitzat les obres.
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Article 6. Exempcions i bonifcacions
No es concedirà cap exempció ni bonifcació en l’exacció d’aquesta taxa.

Article 7. Gestió tributària
1. 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 aquest fet imposable 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 sancionador que es pugui
instruir.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són
de recepció obligatòria per a totes les fnques del municipi que tinguin façana als carrers,
places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la
fnca no passi dels cent metres, i la taxa s’acreditarà fns i tot quan els interessats no efectuïn
la presa a la xarxa.
3. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i baixa en el
cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi
en canvi de titularitat de la fnca i l’últim dia del mes natural següent. Aquesta declaració
tindrà efectes a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi fnalitzat 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 es farà
d’ofci.
4. La liquidació es practicarà trimestralment.

Article 8. Recaptació
1. La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària i el
Reglament General de Recaptació.
2. El servei de gestió tributària i recaptació es prestarà directament per l’Ofcina de Gestió
Tributària de l’Ajuntament d’Amposta, òrgan en qui delegui o empresa concessionària amb
l’Ajuntament d’Amposta d’algun servei públic.
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Article 9. Inspecció
La inspecció de la Taxa, la qualifcació de les infraccions tributàries i la determinació de les
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària i el
reglament del règim sancionador tributari.

Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen 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 modifcats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modifcació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Disposició fnal
Aquesta ordenança fscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en
vigor mentre no s’acordi la seva modifcació o derogació.
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