ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM.
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei
de clavegueram, d'acord amb l'article 20.4.r) del text refós de la Llei esmentada, que es regirà per aquesta Ordenança
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del mateix text refós.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de clavegueram a la ciutat de Manresa.
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la
Llei General Tributària que resultin beneficiades o afectades pel servei de clavegueram a la ciutat de Manresa.

ARTICLE 4
Tindran dret a una reducció de dos terços de la tarifa: les llars d'infants públiques; habitatges amb residents que
acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional mensual vigent en la data d'acreditació de
la taxa; i habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim interprofessional mensual,
aquests no són superiors al 45% d'aquest SMI per resident.

ARTICLE 5
1.

Base de la tarifa

La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua subministrada, de totes les
procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o
d’instal·lacions de recollida de les aigües fluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.
En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum d’aigua, la base per a l’aplicació de la tarifa
estarà rectificada per aquest consum, de manera que vindrà constituïda pel volum d’aigües residuals efectivament
abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la declaració oficial presentada davant l’Agència Catalana de
l’Aigua de la Generalitat de Catalunya.
Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents:

2.

•

La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al rec de parcs i jardins i
camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de rec i d’extinció
d’incendis per al servei públic.

•

La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.

•

Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca d’implantació en
el seu territori.

Determinació de la base de la tarifa

La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de facturació trimestral de 18 m3 per
habitatge o local, i d’acord amb les següents regles:
•
•

•

Amb caràcter general el volum mesurat mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas
que sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.
En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per comptador; instal·lacions de
recollida d’aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum
no pugui ésser mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes en l’article 14 i
normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats
per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les normes de l’apartat
anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de
cabals.

2.

•

En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AMSA, la base de l’exacció que
correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del consum registrat per
l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes de l’apartat 2 anterior.

•

Per al càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu
defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

La quantia de la taxa s'obtindrà aplicant la següent tarifa del consum d'aigua efectuat per l'abonat, d’acord amb les
normes contingudes en els apartats precedents, segons les tarifes que es detallen:

EPIGRAF

CONCEPTE

1
1.1
a)
b)
1.2

Subministraments domèstics
Per als subministraments amb comptador:
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,0697 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum: 2n bloc, excés de 18 m3/trimestre/habitatge (€/m3)
Per als subministraments amb aforament (€/m3)

1,30
0,1085
0,1085

2

Subministraments no domèstics
Per als subministraments industrials i assimilats
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,1395 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre (€/m3)

2,60
0,1447

Subministraments Municipals no exclosos de la tarifa
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,0697 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre (€/m3)

1,30
0,0723

a)
b)
3
a)
b)
4

Altes de clavegueram
Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova construcció, a escomeses de
clavegueram existents, una quota de

5
5.1
a)
b)
5.2
a)
b)
5.2

Construcció d'escomeses a clavegueram
Escomeses amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre
Fins a 5 metres linials de la façana una quota de (IVA no inclòs)
A partir de 5 metres linials de la façana, per cada metre addicional (IVA no inclòs)
Escomeses amb tub de polietilè de 250 mm de diàmetre
Fins a 5 metres linials de la façana una quota de (IVA no inclòs)
A partir de 5 metres linials de la façana, per cada metre addicional (IVA no inclòs)
Escomeses amb tub de polietilè de 300 mm de diàmetre

a)

Fins a 5 metres linials de la façana una quota de (IVA no
inclòs)

b)

A partir de 5 metres linials de la façana, per cada metre addicional (IVA no inclòs)

TARIFA (€)

193,14

1.259,00
171,00
1.484,00
200,00
1.719,00
241,00

ARTICLE 6
El servei es prestarà a través de l'empresa pública municipal Aigües de Manresa, S.A., la qual realitzará el cobrament
de les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes d'aquesta ordenança, d'acord amb el que disposa el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la normativa que pugui
fixar l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 4 de febrer de 2007 i continuarà en vigor mentre no s'acordi
la seva modificació o derogació.

