
Ordenança Fiscal núm. 37 

TAXA DEL MANTENIMENT, NETEJA I CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides 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 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 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 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 
de manteniment, neteja i conservació de la xarxa de sanejament fins a les 
instal·lacions de col·lectors generals o depuradores d’habitatges, allotjaments i locals o 
establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques 
i de serveis. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa, les finques derruïdes, declarades ruinoses o 
que tinguin la condició de solar o de terreny. 
 

Article 3r. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el 
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari 
o, fins i tot, de precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobres els 
usufructuaris que són els beneficiaris 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 38.1 i 39 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 40 de la Llei General Tributària. 
 



Article 5è. Quota tributària 
 
Serà de 32’65 euros anuals per habitatge, local, establiment o finca. 
 

Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 

Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la 
realització del servei que constitueix el fet imposable, i s’entendrà que aquest s’inicia 
des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament 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 pugui instruir per a la seva 
autorització. 
 
2. El servei de manteniment, neteja i conservació de la xarxa de sanejament fins a les 
instal·lacions de col·lectors generals o depuradores, és 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’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la 
xarxa. 
 

Article 8è. Declaració 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. 
 
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi 
realitzat la declaració. 
 
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment mitjançant un rebut derivat de 
la matrícula. 
 

Article 9è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents 
de la Llei General Tributària. 
 

Disposició final 
 



Aquesta ordenança fiscal, la qual ha estat modificada pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 25 d’octubre de 2012, entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del primer de 
gener de 2013. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
 


