
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
CLAVEGUERAM DE LA PLATJA DE MURO 

 
Article 1: Fonament i naturalesa 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa de prestació de serveis clavegueram de la Platja de Muro, 
que es regirà per la present ordenança. 
 
Article 2: Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
a) La prestació dels serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram, i de vigilància i 

manteniment de les estacions impulsores d’aigües residuals de titularitat municipal de la 
Platja de Muro. 

b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, a través 
de la xarxa de clavegueram municipal. 

2. No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tenguin la 
condició de solar o terreny. 

 
Article 3: Subjectes passius 

1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com  les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que ocupin o 
utilitzin les vivendes i els locals beneficiaris del serveis, ja sigui a títol de propietari o 
d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari, de concessionari o, fins i tot, de precari. 

2. En tot cas, tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
d'aquests immobles, el qual podrà repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
Article 4: Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 

2. Són 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 43 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5: Quota tributària  
1. La quota tributària a exigir per la prestació del servei de clavegueram vendrà determinada 

per l'aplicació de les següents tarifes: 
 

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT € 
1 Establiments turístics i hospitals. Per plaça 3,33 

2 Habitatges 11,66 

3 Restaurants 163,19 

4 Discoteques 163,19 



5 Bars 93,25 

6 Altres locals 23,31 

 
2. Les quotes assenyalades tenen caràcter anual i irreductible, excepte en els supòsits d’inici o 

cessament en la prestació del servei. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa 
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota per mesos naturals. 

 
Article 6: Exempcions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció o bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
Article 7: Meritació  

1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir el dia 1 de gener de cada any. Per a les 
noves escomeses, des del moment en què s'inicia la prestació del servei. La meritació es 
produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense 
perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva 
autorització. 

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües negres i residuals, tenen caràcter obligatori per a 
totes les finques que tenguin façana a carrers, places o vies públiques amb xarxa de 
clavegueram, meritant-se la taxa encara que els interessats no procedeixin a efectuar la presa 
a l'esmentada xarxa. 

 
Article 8: Declaració, liquidació i ingrés 

1. Els subjectes passius formularan les declaracions d'alta i baixa en el cens de la taxa, en el 
termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació de la titularitat de la finca i el 
darrer dia del mes natural següent. 

2. Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades figurades a la matrícula s'hi duran a terme les modificacions corresponents, que 
tendran efecte a partir de la data en què s'hagi iniciat la prestació del servei. 

3. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran per anualitats completes. 
4. El cobrament de les quotes es farà anualment mitjançant rebut derivat de la matrícula. 
 
Article 9: Infraccions i sancions 
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i també de les sancions que 
hi corresponguin a cada cas, s'actuarà segons els articles 183 i següents de la Llei General 
Tributària. 
 
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2012, 
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aprovació 
La present ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va ser aprovada per 
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 d’octubre de 1998 i modificada en 
sessions celebrades els dies 31 de maig de 2001, 26 de setembre de 2002, 10 d'octubre de 2003, 
28 d’octubre de 2004, 29 de setembre de 2005, 28 de setembre de 2006, 25 d’octubre de 2007, 



30 d’octubre de 2008, 25 d’octubre de 2010 i 30 de setembre de 2011. 
 


