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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de
clavegueram, la qual es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2 FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.
ARTICLE 3 SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin:
a) quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari,
l’usdefructuari o el titular del domini útil de la finca.
b) Quan es tracti de prestació del servei del punt 1.b de l’article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d’aquest servei, qualsevol que
sigui el seu títol.
En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent el propietari dels immobles, que
podran repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els beneficiaris respectius del
servei.
ARTICLE 4 SUCCESORS I RESPONSABLES
3. SUCCESSORS. Pel que fa a la successió de persones físiques, de persones jurídiques i
d’entitats sense personalitat, regirà el que disposen els articles 39 i 40 de la Llei 58/2003
de 17 de desembre, general tributària.
4. RESPONSABLES. Pel que fa als responsables del deute tributari caldrà atenir-se al que
disposen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5 BASE IMPOSABLE
La base imposable en el cas de la taxa serà l'import del valor cadastral de la finca, fixat en
l'impost sobre béns immobles.
ARTICLE 6 TARIFES
El tipus de gravamen d’aquest servei serà el 0’020% sobre la base imposable indicada en
l’article anterior.
Aquelles indústries ubicades al Polígon Industrial Fontsanta, que acreditin disposar d'arqueta
exterior per al control dels abocaments a la xarxa pública de clavegueram, gaudiran d'una
bonificació del 25% sobre la quota resultant.
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ARTICLE 7 NORMES DE GESTIÓ
1. El període impositiu és l'any natural.
2. La taxa s'acredita el primer dia de l'any.
3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat,
tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen.
ARTICLE 8 LIQUIDACIÓ
Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les corresponents a
valors/rebut, com les liquidacions de venciment singular.
ARTICLE 9 LIQUIDACIÓ PERIÒDICA
Anualment la gestió tributària elaborarà un padró en el qual constaran els noms i domicilis
fiscals dels subjectes passius obligats al pagament, i també les bases i quotes resultants.
Aquest padró s'aprovarà per la Comissió de Govern, i s'exposarà al públic durant un termini de
trenta dies, amb un anunci previ al Butlletí Oficial de la Província a efectes de recursos.
ARTICLE 10 FORMA DE COBRAMENT
Les quotes del tribut es podran incloure en el rebut únic o rebuts d'exaccions que per
l'Ajuntament s'estableixin per al cobrament separat o conjunt dels tributs municipals.
ARTICLE 11 TERMINI DE PAGAMENT
Les quotes del tribut inclòs al padró anual es posaran al cobrament en les dates que figurin al
calendari tributari que per a cada exercici aprovarà la Comissió de Govern.
ARTICLE 12 INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que faci referència a l'acció del tribut, infraccions tributàries i a les diferents
qualificacions, i també a les sancions que els corresponguin, en cada cas, hom s'ajustarà al
que disposa la Llei general tributària i el Reglament general de recaptació.
DISPOSICIONS FINALS
a) En tot el no previst per aquesta ordenança municipal i que no s'hi oposi, caldrà atenir-se al
que disposa l'Ordenança Fiscal General.
b) Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 24
d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple Municipal de data 12 de desembre de 1991,
de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27 de desembre
de 1994, de data 5 de novembre de 1996, de data 31 d’octubre de 2003, de data 14 d’octubre
de 2004, de data 3 de novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 13 de
desembre de 2007, de data 27 d’octubre de 2008, de data 23 d’octubre de 2013 i de data 19
de desembre de 2014 i tal com queda redactada regirà des de l'1 de gener de 2015 fins a la
seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2021
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