AJUNTAMENT DE JUNEDA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1. Disposició general.
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat
amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, es regula la taxa per prestar
els serveis de clavegueram.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
clavegueram als habitatges, i locals o establiments subjectes a activitats industrials,
comercials, restauració, professionals, artístiques i de serveis.
L’obligació de contribuir neix en el moment de prestar el servei, i la connexió de les
instal·lacions a la xarxa general de clavegueres, pressuposa la prestació del servei.
Les finques urbanes tenen la obligació de desguassar a la claveguera pública, si es troben a
una distància no superior a 50 metres.

Article 3. Subjectes passius.
1. Son subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria del clavegueram, les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’
article 35.4 de la Llei General Tributaria, que sol·licitin o resulten beneficiades o afectades per
la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència local que
constitueixin el fet imposable de la taxa be sigui a títol de propietari o d’usufructuari,
d’arrendatari, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que son els beneficiaris del servei.
Article 4. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
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3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels
deutes següents:
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data del cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en
la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantia fixa, per unitat sotmesa a tributació.
Les quotes de la taxa, seran les següents:
a) Per habitatges, locals o establiments subjectes a activitats industrials, comercials, restauració,
professionals, artístiques i de serveis: 12,00 €/any.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
2. No obstant la previsió de l’apartat anterior, la Junta de Govern podrà acordar l'aplicació
d’una tarifa reduïda de fins al 50% de la quota, quan les circumstàncies personals i familiars
ho facin necessari.
Article 7. Obligació de contribuir i meritació.
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan es
presti el servei municipal de clavegueram en els carrers o llocs on figurin els habitatges,
locals o establiments subjectes a la taxa .
2. La taxa merita el primer dia del període impositiu. El període impositiu coincideix amb
l’any natural.
Article 8. Normes de procediment i gestió.
1. Anualment es formarà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes
respectives que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà exposat al públic
pel termini d’un mes a efectes de reclamacions.
2. Està terminantment prohibit abocar a la xarxa general de clavegueram productes o matèries,
que presentin un risc potencial per a la salut o el medi ambient.
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3. Els contribuents i els seus substituts estan obligats a declarar les altes dins del termini de 30
dies des que es va produir aquella. La no realització d’aquesta donarà lloc a l'exigència de les
responsabilitats conforme a les disposicions legals vigents.
4. Les baixes i/o modificacions al padró de la taxa de clavegueram s’hauran de cursar -se com
a màxim el darrer dia laboral del respectiu període impositiu, per a sortir efectes a partir del
següent. Aquells que incompleixin l’obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
5. Les altes per nova construcció o per implantació de noves activitats que es produeixin dins
de l'exercici sortiran efectes des de la data en què es meriti la taxa.
En els casos d'altes per noves construccions l’import de la taxa a satisfer es prorratejarà per
trimestres naturals, prenent com a data d’alta la del certificat final de l'obra.
6. Pel càlcul del deute tributari es tindran en compte les següents normes d’aplicació:
a)Habitatges.
La taxa recaurà sobre cada unitat d’habitatge, considerant-se així tot bé de naturalesa urbana
que es consideri unitat o element d’imposició a efectes de l’IBI. Si en una unitat impositiva a
efectes de l’IBI hi consta dos o mes unitats d’habitatge, la taxa s’aplicarà a cadascuna
d’aquestes unitats.
b)Activitats econòmiques i altre usos diferents als d’habitatge.
- S’entendrà que al local s’exerceix una activitat econòmica, industrial, comercial, de
restauració, professional o artística, quan aquesta estigui subjecta a l’Impost sobre activitat
econòmiques, encara que per raó de circumstàncies especials el titular estigui exempt del
pagament d’aquest impost.
- Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin al propi habitatge,
només s’acreditarà la tarifa de l’habitatge, sempre que hi hagi un accés únic per a l’activitat i
l’habitatge, en el cas que l’habitatge tingui 2 accessos, un accés per a l’activitat i l’altre per a
l’habitatge s’acreditaran ambdues tarifes.
c) Magatzems. La taxa recaurà sobre cada unitat de naturalesa urbana que es consideri unitat o
element d’imposició a efectes de l’IBI.
Article 9. Gestió per delegació
Les funcions en matèria de recaptació d’aquesta ordenança han estat delegades per
l’Ajuntament a la Diputació de Lleida, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2013, les quals
seran exercides per l’administració delegada.
El cobrament de les quotes s’efectuarà d’acord amb el calendari de cobrança que aprovi
l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, mitjançant rebut derivat del padró.
Article 10. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran d’acord el que preveu la Llei
General Tributària, la seva normativa de desenvolupament.

C. Major, 13 • 25430 Juneda (Garrigues)
Tel.: 973 150 014 • Fax. 973 151 054 • A/e: ajuntament@juneda.cat

AJUNTAMENT DE JUNEDA

Disposició final.
Aquesta ordenança modificada entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent
fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
Juneda, 3 d’octubre de 2013.
L’Alcalde

Antoni Villas i Miranda

Diligència.- Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió del dia 3 d´octubre de 2013, i publicada definitivament al BOP núm. 217 de data 25 de
novembre de 2013.
El secretari
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