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2. En cap cas no es podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al mínim facturable 
per un subministrament. La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el 
caràcter de mínima exigible. 
 
En aquells nuclis de població, paratges o habitatges i situats fora zona urbana del 
municipi, que per les seves característiques i ubicació l’ Ajuntament autoritza que presti el 
servei de connexió a la xarxa de sanejament, aquests es prestarà previ aprovació del 
projecte d’ instal·lació i la memòria valorada del cost de la implantació del servei. Els drets 
de connexió a pagar per cada habitatge que s’ hi connecti es determinaran en funció dels 
costos que han fet efectiu els veïns que han promogut l actuació del tram, actualitzat d’ 
acord amb l’ IPC corresponent. 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions. 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa. 
 
Article 7è. Meritament 
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia: 
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el 
subjecte passiu la formulava expressament. 
b) Des que tè lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per 
aquesta modalitat de la taxa 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 i de llur depuració, 
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 distancia entre la xarxa i la 
finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn 
la presa a la xarxa. 
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la 
taxa es produeix el dia primer de cada any. 
 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés. 
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 que hi ha entre la data en què 
es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. 
Aquestes últimes declaracions tindran efectes a partir de la primera liquidació que es 
practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i 
de baixa. 

A) El servei de manteniment de la xarxa de sanejament es satisfarà 
d'acord amb la següent tarifa: 0,0228 €/m3
Amb un mínim de 2,05 €/trimestre
B) Concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de 
clavegueres s'exigirà una sola vegada exceptuant el que disposa 
l'apartat B.3 i consistirà en la quanitat fixa d'euros que s'assenyala a 
continuació:
B.1 Drets d'escomesa o connexió a la xarxa per a casa particular, 
vivenda, pis o apartament 54,97 €
B.2 Drets d'escomesa per a edificis, pisos o apartaments o similars 
amb connexió comú (per vivenda) 27,46 €/vivenda
B.3 Drets d'escomesa per a empreses amb llicència d'activitats 
classificades (durada 5 anys) 79,33 €
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