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REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1. - Fonament i naturalesa

En 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,  i  de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa del
servei de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2.-  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 clavegueres municipals.

b) La  prestació  dels  seveis  d’evacuació  d’excretes,  d’aigües  pluvials,  negres  i
residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal.

 Queden subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin  la  condició  de  solar  sense edificar,  solar  tancat  o  solar  amb un cobert
edificat

Tenen la condició de solar sense edificar a efectes d’aquesta taxa els que disfrutin de la
condició de totalment urbans segons les normes subsidiàries vigents.
Tenen la condició de solar amb un cobert edificat, a efecte d’aquesta taxa, aquells solars
en què hi ha únicament i exclusiva un cobert edificat, el qual no disposa d’abastament
d’aigua ni de subministrament d’energia elèctrica.
Tindran la condició d’habitatge independent dins un mateix edifici,  aquells que tinguin
entrada independent i autònoma desde el carrer o desde l’escala comuna.

Article 3.-  Subjecte passiu

Són sujectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35 de la Llei general tributària, que siguin:

a) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els propietaris de les finques del
terme municpal beneficiàries d’aquests serveis. 

Article 4.-  Responsables

1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones  físiques  i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 5. - 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 característica de l’immoble o finca.

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa anual següent:

Euros



Habitatges i magatzems  46,1664 €
Establiment comercial o de serveis 24,1920 €
Establiment industrial de menys de 1.000 m2 93,4416 €
Establiment industrial de 1.000 a 5.000 m2            186,9840 €
Establiment industrial de més de 5.000 m2            329,9184 €
Bars, hotels i bancs  66,0240 €
Xalets  66,0240 €
Parades mercat central  10,9872 €
Solars urbans sense edificat  46,1664 € 
Connexió a la xarxa de clavegueram  38,5056 €

Les despeses que s’originin per a dur a terme la connexió des de l’immoble a la xarxa
general seran a compte de l’usuari que hagi sol·licitat l’esmentada connexió, així com les
reparacions i avaries que s’hi produeixin.

Article 6.-  Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.

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 en la data de presentació de la corresponent sol.licitud de
llicència d’aigua, si el subjecte passiu la formulava expressament.

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  víes  públiques  on  hi  hagi
clavegueram,  sempre  que  la  distància  entre  la  xarxa  i  la  finca  no passi  de cent  metres,  i  la  taxa
s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

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 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 es farà d’ofici.

2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i  es recaptaran pels mateixos períodes i  en els
mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d’aigua, a exepció de les finques que no
disposin de l’esmentat subministrament, que es realitzarà anualment.

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 es
notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament general de recaptació. 

Anna Gallart Oró, secretària de l’Ajuntament de Les Borges Blanques,

CERTIFICO :

Que la present ordenança ha estat publicada íntegrament al BOP de Lleida número 182 del dia 30-12-2008

Que la  darrera  modificació  d’aquesta Ordenança fiscal  ha estat  aprovada pel  Ple en
sessió celebrada el dia 02 de novembre de 2016, entra en vigor, prèvia publicació íntegra,
el dia 1 de gener de 2017, i  continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.



I per què així consti, expedeixo el present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

Les Borges Blanques, 31 de desembre de 2018

Vist i plau
L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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