AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA DE CLAVEGUERAM
(aprovació: BOP 167 de 24-12-94)
(última modificació: BOP 251 Annex1 de 31-12-15)

Article 1. Fonament legal
A l'empara dels articles 15 al 19, 20.4 r) i el 58 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix la taxa de clavegueram.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d'evacuació
d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueram
municipal, així com la connexió a la mateixa.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o
que tinguin la condició de solar o de terreny.

Article 3r. Subjecte passiu
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 siguin els propietaris de les
finques del terme municipal 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, 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 5 . Quota tributària
1. La quota tributària que la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella,
Vilajuïga, Pau i Palau – Saverdera exigirà per la prestació del servei de
clavegueram serà de 0,0556 € per m3 de consum d’aigua.
2. Per connexió a la xarxa pública, excepte en zona industrial, es pagarà un import
de 400,00 €.
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3. Per connexió a la xarxa pública en zona industrial es pagarà un import de 400,00
€.
4. Els habitatges o locals que no disposin del servei de subministrament domiciliari
d’aigua s’aplicarà la quota fixe anual de 30 euros.
5. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, en els supòsits que
s’especifiquen les tarifes seran les que s’indiquen a continuació:
a. Quan la connexió es produeixi per causa del tall previ del servei per
impagament sense frau, sempre que hi hagi hagut connexió prèvia a
l’edificació i que el nou titular del servei hagi adquirit la propietat de
l’edificació a través de l’execució d’un embargament de l’immoble,
200,00 €.
b. Quan es tracti d’una reconnexió per extinció d’un contracte
d’arrendament, per desconnexió per període llarg de temps, per
causa de desnonament o similar, en cap cas quan s’hagi comès frau, en
relació a una edificació en què s’hagin satisfet els drets de connexió
anteriorment i sempre que no existeixi cap deute per les taxes
d’aigua o de clavegueram de l’antiga connexió, 200,00 €.

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

Article 7. Meritació
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s' inici l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable.

Article 8 . Declaració, liquidació i ingrés
1. Es subjectes passius 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 de 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. Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en els cens
es farà d'ofici.
3. Les autoritzacions de connexió a la xarxa pública s’exigiran en règim
d’autoliquidació en el moment de la seva sol·licitud.
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Disposició Final
Aquesta ordenança entrarà en vigència, prèvia publicació del seu text íntegre en el
BOP, el dia 1 de gener de 1995 i continuarà vigent mentre no aprovi la seva
modificació o derogació.
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