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ORDENANÇA FISCAL NUM. 11 
 
 
  TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l’empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i els  articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 
19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de clavegueram, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 
de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
1.  Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d'evacuació 

d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres 
municipal i els seus serveis inherents de conservació i neteja. 

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 
 
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 

i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, propietaris o 
usufructuaris, arrendataris o fins i tot de precari dels habitatges i els locals situats 
en les vies públiques o zones en les que es presti el servei. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges  
o locals el propietari d'aquests immobles, el qual podrà repercutir, si s'escau, les 
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 

 
ARTICLE 4.- Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides,  concursos, societats i entitats  en general, en 
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
ARTICLE 5.- Base imposable i quota tributària  

 
 1. El cost real o previsible del servei considerat en la seva globalitat, constituirà 

com a màxim la base imposable. 
 2. La quota tributària que s’ha d’exigir per a la prestació dels serveis de 

clavegueram es determinarà individualment, en funció de la naturalesa i destí dels 
immobles. 



Ajuntament de Lloret de Mar 
       Ordenances Fiscals 2017 

 127

 A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

 T A R I F A 
 
A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM 
    
   
a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat   23,00 €. 
  
b) Hotels, hostals i pensions, per cada 6 llits o fracció, l’equivalent a 1 habitatge. 

Els càmpings tributaran, a raó de 8 places o fracció , equivalents a 1 habitatge.  
  
c) Locals d’espectacles, incloses sales de ball i discoteques: 

 
Amb capacitat fins a 100 persones, l’equivalent a 3 habitatges.        
Amb capacitat de 101 a 200 pers, l’equivalent a 4 habitatges.  
Amb capacitat de 201 a 400 pers, l’equivalent a 8 habitatges .  
Amb capacitat de més de 400 pers, l’equivalent a 10 habitatges. 
  

d) Locals destinats a restaurant: 
 

Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges  
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges  
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges  

 
e) Locals destinats a restaurant-bar: 
 

Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges. 
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges.   
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges. 

 
f) Locals destinats a bars i similars: 
 

Fins a 100 m2. l’equivalent a 3 habitatges.  
De 101 m2 a 200 m2, l’equivalent a 4 habitatges.  
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.  

  
g) Locals comercials o industrials no compresos als apartats anteriors: 
 

Fins a 50 m2. l’equivalent a 2 habitatges.  
De 51 m2 a 100 m2, l’equivalent a 3 habitatges.  
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges.    
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.  

  
 h) Habitatges d’ús turístic (HUT),  l’equivalent a 2 habitatges 

 
 Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada any 

natural seguiran tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i destí de l’immoble o 
local.  A partir de l’any natural següent tributaran per una quota mínima de  23,00 €. 
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Gaudiran d’una reducció del 50% de la quota els pensionistes que compleixin tots els 
requisits següents: 

a) visquin en habitatges de la seva propietat o en règim de lloguer ( sempre que 
per contracte se’ls hi repercuteixi la taxa) i que justifiquin el pagament. 
b) no posseeixin altres bens (excepte habitatge propi i plaça d’aparcament o 
traster).  
c) la suma dels ingressos propis de la unitat familiar sigui inferior al 200 % del 
salari mínim interprofessional.  

 
B) AUTORITZACIÓ PER LA A CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 - Cada immoble amb un màxim de 2 vivendes..............    55,00 €  
 - Cada vivenda a partir de la segona...........................   13,50 €  
 - Cada immoble destinat a hostaleria, càmping o similars, 
   per als primers 8 llits o places..................................    55,00 €  
   i per cada múltiple de 8 o fracció a raó de..................    13,50 €  
 - Cada local comercial...............................................       55,00 € 

 
ARTICLE 6.- Exempcions i bonificacions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquelles a 
favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o Institucion-
als o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
 
ARTICLE 7.- Meritació 
 
1. La taxa es  merita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal 

que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia des  que té 
lloc la  presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. El meritament es  
produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense  
perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per  a la seva 
autorització. 

 
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals, són de 

caràcter obligatori per a  totes les  finques del municipi que tinguin façana als  
carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància 
entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa es meritarà fins i tot 
quan els interessats no efectuïn la presa  a la xarxa. 
 

ARTICLE 8.- Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Una vegada practicada la liquidació per alta, la inclusió inicial en el cens es farà 

d'ofici. 
 
2. Les  quotes  que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos 

períodes i en els mateixos terminis que fixi l'òrgan competent de l'Ajuntament, i 
tindran caràcter de fixes i d'irreductibles. 
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3. Les baixes i altes del cens s'hauran de cursar en el termini que hi ha entre la data 
en què es produeixi la variació en la titularitat de l'immoble i l'últim dia del mes 
natural següent. En el supòsit de les altes, l'Ajuntament practicarà la liquidació que 
s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i terminis que fixa el 
Reglament General de Recaptació i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació. 

 
ARTICLE 9.- Inspecció i recaptació 
 
 La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveuen la 
Llei General Tributària i  les altres Lleis reguladores, així com  les disposicions dictades  
pel seu desenvolupament i  l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 10.- Infraccions i sancions 
 
 En tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a 
la determinació de les sancions que els correspongui en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la contemplen i la 
desenvolupen. 
 
Disposició final 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2017 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
 
 
 


