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Ordenança Fiscal núm. 11 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM 

 

 

Article 1. Concepte. 

 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 20.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per prestació dels serveis de clavegueram. 

 

Article 2. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa tendent a 

verificar si es compleixen les condicions necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de 

clavegueram municipal. Així com la prestació del servei d’evacuació d’aigües pluvials, negres 

i residuals a través de la xarxa de clavegueram municipal, i en el seu cas, la depuració d’aigües 

residuals. 

 

Article 3. Obligació de pagament 

 

L’obligació de contribuir neix des de que tingui lloc la prestació del servei. 

 

Article 4. Subjecte passiu. 

 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, en concepte de 

contribuents, les persones o entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General tributària, que en resultin beneficiades. 

Tindran la consideració de substituts del contribuent, els propietaris de les vivendes o locals 

que podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris 

 

Article 5. Administració i cobrament. 

 

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 s’exposarà al públic 

per quinze dies a efectes de reclamacions previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i 

per pregons i edictes en la forma acostumada en la localitat. 

 

2.- Transcorregut el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les 

reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base pels 

documents cobratoris corresponents. 
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Article 4. Baixes 

 

Les baixes s’hauran de cursar, com a molt tard, l’últim dia laborable del respectiu període, per 

a que tingui efectes a partir del següent. Els que incompleixen aquesta obligació seguiran 

subjectes al pagament de l’exacció. 

 

Article 5. Altes 

 

Les altes que es produeixin dins l’exercici, seran efectives des de la data en que neixi 

l’obligació de contribuir. L’administració procedirà a notificar als subjectes passius la 

liquidació corresponent a l’alta en el padró, amb expressió de: 

 

a) els elements essencials de la liquidació 

b) els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis i 

organismes on s’hauran d’interposar 

c) lloc, termini i forma en que s’ha de satisfer el deute tributari. 

 

Article 6. Escomesa 

 

En el supòsit de llicència d’escomesa, el contribuent haurà de formular la corresponent 

sol·licitud. Quan s’hagi concedit la llicència, es practicarà la liquidació corresponent i que serà 

notificada per ingrés directe en la forma i terminis que senyala el Reglament General de 

Recaptació. 

 

Article 7. Base imposable i quota tributària 

 

1.- La quota tributària corresponent a la concessió de llicència d’escomesa a la xarxa de 

clavegueram s’exigirà en una única vegada i consistirà en la quantitat fixa de 180,00 € més 

0,06 € per m2  i edificació. 

 

2.- La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram, i, en el seu cas, de 

depuració d’aigües residuals, es determinarà  aplicant la següent tarifa: 

 

a) Habitatges. Quantitat fixa anual ....................................... 15,00 € 

b) Locals. Quantitat fixa anual .............................................  20,00 € 

c) Habitatges urbanitzacions. Quantitat fixa anual ..............  30,00 € 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de 

rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins 

l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’edevinguin la seva modificació o derogació expressa. 

 

Aquesta ordenança que consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 

plenària celebrada el  24 de setembre de 2.004. Publicat integrament en el BOP de Lleida 

número 155 de data 9 de desembre de 2004. 

 

 

DILIGÈNCIA  

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 7, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 21 d’octubre de 2005, publicat al BOP de Lleida, número 

157 del dia 17 de novembre de 2005, va esdevenir definitiu. Essent publicat a efectes executius 

en el BOP de Lleida número 178 de data 29 de desembre de 2005 . 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2006, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

DILIGÈNCIA 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 9  de novembre de 2007, publicat en el BOP de Lleida 

número 162, de dia 15 de novembre de 2007, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes 

executius en el BOP de Lleida, número 184, de 29 de desembre de 2007. 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2008, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

DILIGÈNCIA 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en l’article 6, on ja consta el redactat nou, 

segons aprovació provisional de data 2 de novembre de 2010, publicat en el BOP de Lleida 

número 159, de dia 13 de novembre de 2010, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes 

executius en el BOP de Lleida, número 182, de 30 de desembre de 2010. 

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2011, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, a deu de maig de dos mil onze 

 

 

 

 

L’alcaldessa       La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles    Lidia Cabrero i Abad 

 



                             

 
                        AJUNTAMENT 
                                   DE  
                    VILANOVA  DE SEGRIÀ 

  

 
PL. MAJOR 1   25133 –  VILANOVA DE SEGRIÀ      Tel: 973777081        Fax:973777231     ajuntament@vilanovasegria.cat 

 

 

 

 


