TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 1r.

Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es disposa en 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 i l’empara del previst
als articles 57 i 20.4.r) d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix i regula la taxa per
prestació del servei de clavegueram, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2n.

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 clavegueres municipal.
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

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que siguin
ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquest servei,
qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot
en precari.
2. El propietari de l’immoble tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o
usuari dels habitatges o locals i podrà repercutir, si s’escau, la quota que hagi satisfet
sobre els beneficiaris del servei.

Article 4t.

Quota tributària:

La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat següent:
- Quota fixa de 8,00 € per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.
- Quota variable, que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, segons el
quadre següent:
QUOTA VARIABLE
Tram

Consum anual

1
2
3
4

De 0 a 72 m
3
De 72,01 a 144 m
3
De 144,01 a 216 m
3
Més de 216,01 m

Tarifa variable
(abonat/any)

3

2,21 €
4,42 €
8,84 €
17,68 €

Article 5è.
Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6è. Meritament i període impositiu
1. La taxa es merita i és exigible el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu de la taxa s’inicia l’1 de gener i conclou el 31 de desembre, excepte el
previst en el número següent.
3. Respecte als subjectes passius que contractin de nou el servei de subministrament d’aigua
potable, el període impositiu s’inicia en el moment d’aquest contractació.
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Article 7è.

Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 8è.

Gestió de la taxa i obligacions formals dels subjectes passius

1. La taxa s’exigirà a través d’un sistema d’autoliquidació, si bé els subjectes passius podran
acollir-se al règim de compliment de les seves obligacions materials i formals a través de les
companyies amb les quals hagin contractat el servei d’abastament d’aigua potable.
2. Els subjectes passius no acollits al règim de compliment de les seves obligacions amb
l’Ajuntament a través de les companyies subministradores d’aigua hauran de:
a) Donar-se d’alta en el registre de subjectes passius no acollits al sistema de gestió
d’aquesta taxa a través de la factura de l’aigua, utilitzant per això el model d’imprès aprovat
per resolució de l’alcalde. Aquesta declaració d’alta sortirà efectes en els períodes
successius en tant el subjecte passiu no sol·liciti acollir-se al sistema de gestió a través de
la factura de l’aigua.
b) Presentar autoliquidació dintre del termini comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny
següents a cada meritament, o dintre dels 30 dies hàbils següents al meritament si aquest
és posterior a l’1 de gener. El pagament d’aquesta autoliquidació s’haurà de fer efectiva en
l’Oficina d’Atenció Ciutadana o en les entitats financeres col·laboradores, si l’ajuntament
estableix aquest sistema com a únic mitjà de pagament.
3. En cas que un subjecte passiu acollit al sistema de gestió mitjançant la factura d’abastament
d’aigua decideixi desvincular-se d’aquest sistema, la corresponent declaració d’alta haurà d’anar
acompanyada de l’autoliquidació de la quota anual que correspongui, minorada en l’import de les
quantitats ja abonades a través de factura.
S’efectuarà la comprovació de les quantitats que hagi declarat el subjecte passiu, abonades per la
taxa de clavegueram i si s’observés alguna discrepància, l’Ajuntament realitzarà una liquidació per
la diferència que no hagi estat satisfeta.
4. Si el subjecte passiu incompleix les seves obligacions formals o de pagament, l’Ajuntament
del Masnou practicarà d’ofici la liquidació que procedeixi i s’incorporarà per a l’exercici següent al
sistema de gestió d’aquesta taxa a través de la factura de l’aigua mitjançant l’entitat
subministradora d’aigua potable regulat a l’article 9 d’aquesta ordenança.
5. Les autoliquidacions i liquidacions no satisfetes en període voluntari es faran efectives en via
de constrenyiment.
6.

La taxa s’acredita:
• Si el pagament s’efectua a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb el corresponent rebut
• Si es fa a través de les entitats col·laboradores amb la validació mecànica del document
cobratori.

Article 9è. Gestió mitjançant les entitats subministradores d’aigua potable
1. En virtut dels convenis que se signin amb les entitats subministradores d’aigua potable,
aquestes incorporaran a la factura del servei que presten la quota de la taxa corresponent als
subjectes passius que no figuren en el registre a què fa referència l’article anterior. A aquests
efectes, el registre, i les seves altes i baixes, serà comunicat a les companyies subministradores
d’aigua.
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L’import aplicable es limitarà a la fracció de quota anual que procedeixi en funció del nombre de
períodes de facturació a l’any que tingui establerts cada entitat subministradora, que queda
establert en:

QUOTA
Tram
1
2
3
4

Consum anual
3
De 0 a 72 m
3
De 72,01 a 144 m
3
De 144,01 a 216 m
3
Més de 216,01 m

Quota fixa
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Quota
variable
2,21 €
4,42 €
8,84 €
17,68 €

Quota
resultant
anual
10,21 €
12,42 €
16,84 €
25,68 €

2. Les entitats subministradores liquidaran i ingressaran a l’Ajuntament les quantitats
efectivament percebudes en concepte de quota o fracció de quota de la taxa, en els terminis i
forma que s’estableixin per acord de la Junta de Govern Local, segons els criteris fixats en el
corresponent conveni.
3. Si el titular del contracte de subministrament d’aigua no satisfà la quota de la taxa que li
correspongui, o fracció de la mateixa, l’entitat subministradora donarà compte, justificadament, a
l’Ajuntament, el qual realitzarà les corresponents liquidacions.
4.

Les liquidacions no satisfetes en període voluntari es faran efectives en via de
constrenyiment.

5.

L’Ajuntament del Masnou podrà dirigir instruccions complementàries a les companyies
subministradores per a l’aplicació del sistema de gestió previst en aquest article.

Article 10. Baixes i devolució d’ingressos
1.

Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat davant de
l’Ajuntament, qui haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el
deute.

2.

Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després d’haver-se satisfet una autoliquidació/liquidació tributària, aquesta sigui
anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.

3.

Serà competència de l’Alcalde el reconeixement de baixes, anul·lacions i devolucions
d’ingressos indeguts.

Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Article 12è.

Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de
Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordants.
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Vigència
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 16 de febrer de 2017,
començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació definitiva en el BOPB i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de
2017, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 6 de març de 2017 amb número de registre 022017003329, al tauler d’edictes
electrònic d’aquesta corporació, i al diari El Punt Avui de data 2 de març de 2017.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de maig de
2017, amb número de registre 022017007707.
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