ORDENANÇA FISCAL, NÚM. 19. REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1. Fonament Legal
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de
la Constitució Espanyola, en els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat al que es disposa en
l'article 20.4.r) en relació amb els articles 15 a 19 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableix la Taxa per Prestació del Servei de Clavegueram, Tractament i Depuració
d'Aigües Residuals, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual atenen al previst en l'article 57 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 2. Àmbit d'Aplicació
La present Ordenança serà aplicable en tot el terme municipal de Cubells.
Article 3. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa regulada per aquesta Ordenança:
L'activitat municipal, tècnica i administrativa tendent a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar l'escomesa a la xarxa de clavegueram
municipal.
La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i
residuals a través de la xarxa de clavegueram municipal, així com el seu
tractament i depuració.
No estaran subjectes a la Taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o terreny.
Article 4. Subjectes Passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques i jurídiques així com
les entitats que resultin beneficiades pels serveis de clavegueram, així com de
tractament i depuració d'aigües residuals, inclosa la vigilància especial d'embornals
particulars, de conformitat amb el que es disposa en l'article 23 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Article 5. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o
entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de
l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a
l'establert en els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Article 6. Exempcions, Reduccions i Bonificacions
No es concedirà exempcions o bonificacions d'aquesta taxa excepció de les que
vinguin imposades per mandat legal, de conformitat amb l'article 9 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 18 de la Llei 8/1989,
de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
Article 7. Quota Tributària
La quantitat a exigir i liquidar per aquesta taxa s'obtindrà per aplicació de les següents
tarifes:
La quota tributària mínima exigible per l'existència del servei s'estableix a 16
euros anuals.
Article 8. Meritació
Es reporta la Taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment que s'iniciï la
prestació del servei subjecte a gravamen, entenent-se iniciat:
Des de la data de presentació de la sol·licitud de llicència d'escomesa, si el
subjecte passiu la formulés expressament.
Quan estigui establert i en funcionament el servei municipal objecte de la
present regulació.
El servei d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, i la seva depuració
té caràcter obligatori per a totes les finques del municipi, que tinguin façanes a carrers,
places o vies públiques en què existeixi clavegueram i sempre que la distància entre la
xarxa i la finca no excedeixi de 100 metres, es reportarà la taxa tot i que els interessats
no procedeixin a efectuar l'escomesa a la xarxa.
Article 9. Gestió
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta Taxa es realitzarà segons el que
es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i en les altres
lleis reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
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 intervé 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 faran efecte a partir de la primera
liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de presentació d'aquestes
declaracions d'alta i baixa.
La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència
d'escomesa a la xarxa.

Article 10. Recaptació
El cobrament de la taxa de farà mitjançant Llista de cobrança, per rebuts tributaris, en
el període de cobrança que l'Ajuntament determini, exposant-se aquesta llista de
cobrança pel termini de vint dies hàbils en llocs i mitjans previstos per la Legislació, a
l'efecte de reclamacions pels interessats i la recaptació es durà a terme mitjançant
rebuts de cobrament periòdic.
En el supòsit de llicència d'escomesa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i
els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran
la liquidació que procedeixi, que serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i
terminis que assenyalen els articles 60 i 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Article 11. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions
que la desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en
sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2016, i va entrar el dia de la seva publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, la qual romandrà en vigor fins que
s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.

