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2.12.- TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Art. 1.- Fonament i naturalesa
A l’empar del que estableixen els art. 58 i 20.4 r de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19
de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de clavegueram.
Art. 2.- Fet imposable
Consisteix en la prestació del servei de clavegueram d`aquelles unitats urbanes amb
autorització administrativa per abocar a la xarxa municipal, així com el tractament i
depuració d’aigües residuals.
Art. 3.- Subjecte passiu

2.- Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles , que
podran repercutir les quotes sobre els beneficiaris.
Art. 4 Responsables
1.- Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei General Tributaria.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societat i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’art. 40 de la Llei General Tributària.
3.- En la determinació de la quantia de la taxa es tindran en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats al pagament.
Art. 5.- Beneficis fiscals
1.- No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Art. 6.- Quota Tributaria
1.- La quantia de la taxa es determinarà en funció d’una quantia fixa per abonat i rebut,
aplicant les tarifes següents:
1.- Abonats municipi, exceptuant Baronia del Mar 9,94 € trimestre, més els impostos vigents
aplicables.
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1.- Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l`art. 33 de la Llei General Tributaria, que
es beneficien dels serveis o les activitats prestats o realitzats per aquest Municipi, a que es
refereix l’article anterior.
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2.- Abonats Baronia del Mar 13,24 € trimestre, més els impostos vigents aplicables.
Art. 7.- Meritació
1.- Es merita i neix l’obligació de pagament de taxa regulada en aquesta ordenança des de
el moment en que s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat trimestral.
2.- El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà juntament amb el rebut de subministrament
d’aigua domiciliaria.
Art. 8.- Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei General
Tributaria i la normativa que la desplega
Disposició final
La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 11 d’octubre del 2012 i
publicada al BOP número 283 de 10 de desembre del 2012.
En data 9 de gener de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Bellvei va aprovar la revisió de servei
de clavegueram de Bellvei a partir de l’any 2020. (Exp. 1687/2019)
Tarifa general excepte Baronia del Mar: 10,40 €/abonat/trimestre

ACTUALITZACIÓ: En data 13 de gener de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Bellvei va
aprovar la revisió de preus del servei de clavegueram de Bellvei a partir de l’any 2022. (Exp.
2143/2021)
Tarifa general excepte Baronia del Mar: 10,69 €/abonat/trimestre
Tarifa per Baronia del Mar: 14,24 €/abonat/trimestre

El Secretari

Vist i plau
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Tarifa per Baronia del Mar: 13,85 €/abonat/trimestre

