AJUNTAMENT
DE
(BARCELONA)

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Locals
s

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de

Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
que tendeix a verificar si concorren les condicions
lavegueres municipal.
la
xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques
Article 3r.- Subjectes passius
eix
ts:
resa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o el titular
) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les
aris,
usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
assiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o
locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet
sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. Els obligats tributaris de les taxes de vencimen
designar un representant amb domicili en territori
de contribuents.
Article 4t.- Responsables i successors
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administratiu, en els termes previstos a la Llei Ge
i
ral.

entitats sense personalitat, en els termes previsto

aplicant la corresponent tarifa, segons correspongui.

CONCEPTE

TARIFA (

Per als subministraments amb aforament i per als
port del
Coeficient multiplicador

0,32
rials,
i de

Coeficient multiplicador
3

0,32

Subministraments municipals
ueram,
Coeficient multiplicador

0,32

ts que acreditin
m
interprofessional mensual vigent en la data d'acred
taxa; i habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals
, aquests no
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culat sobre
l'import del servei de subministrament d'aigua. La
s'aplica a la tarifa del servei d'aigua potable i per tant la base de
Coeficient multiplicador
5

0,32

Altes de clavegueram
218,05

escomeses de clavegueram existents, una quota de
metre
a)
b)

metre

1.421,68

a)
b)

metre

193,72
1.674,85
225,50

metre
a)
b)

1.940,33
metre

271,63

metre
a)
b)

2.460,00
metre

350,55

subministrament.
La quota que en resulti de considerar aquest consum

ueix el
a:
assiu
clavegueres municipal. L'acreditament per aquesta
sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autoritzac
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de

s
produeix el dia primer de cada any.

1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en el
cens de subjectes passius de la taxa en el termini
cions
ni de
xa.

el mateix rebut.
gada
l

concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntame

Pel que respecta a les infraccions i sancions tribu

a

General.

ribut han estat delegades total o parcialment en la
articles anteriors seran aplicables a les actuacions
a
dels subjectes passius amb el fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials d

uals
a que han delegat les seves facultats en la
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de
var determinades actuacions singulars de
iquidacions per determinar els deutes tributaris o
n
convenient.
normes posteriors

4 de novembre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 18 de desembre de 2013
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