
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE CLAVEGUERAM 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 

106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de 

conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 de la RDL 2/2004 pel qual s'aprova el 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, este Ajuntament establix la “taxa per prestació 

del servei de clavegueram”, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de 

la qual atenen al previngut en els art. 24 a 27 del citat RDL 2/2004.  

 

Article 2n. Fet imposable  
1. Constituïx fet imposable de la taxa, 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 esta taxa les finques derruïdes declarades ruïnoses o que 
tinguen la condició de solar o terreny.  

 

Article 3r. Subjecte passiu 
1r. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es referix l'article 35 de la Llei General Tributària que siguen els ocupants o usuaris 

de les finques del terme municipal beneficiàries d'este servei qualsevol que siga el seu 

títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, fins i tot en precari.  

2n. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 
propietari dels immobles qui podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els 

respectius beneficiaris del servei.  

 
Article 4t. Responsables  
En relació amb la responsabilitat tributària de la present taxa s'estarà al disposat en els 

art. 41 a 43 a.i. de la Llei General Tributària.  

 
Article 5é.- Base imposable 
 La base imposable vindrà determinada pel volum dels abocaments al clavegueram. Este 

volum es computarà a partir del volum d'aigua consumida mesurada pel comptador. 

 Igualment constituïx la Base imposable la unitat de servei que implique estar d'alta com 

abonat en l'empresa subministradora.  
 
Article 6é. Quota tributària  
 
La quota tributària a exigir pels serveis de clavegueram serà la següent:  

 

Quota de servei 1,2 €/mes 

Quota derivada de consum 0,12 €/m3 

 

Article 7é. Exempcions i bonificacions  
No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l'exacció de la present taxa.  

 
Article 8é. Normes de recaptació  
El procediment d'exacció d'esta taxa, serà a través dels rebuts periòdics que l'empresa 

concessionària del proveïment d'aigües gire als usuaris.  



La quantitat resultant d'aplicar al consum la tarifa continguda en l'art. 5é, açò és, la 

quota tributària de la taxa, haurà de figurar en el citat rebut en quantitat separada a 

banda i diferenciada de la corresponent al consum. 

  

Article 9é. Meritació  
1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat municipal 

que constituïx el seu fet imposable, i s'entén  iniciada la mateixa:  

a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'escomesa, si el 

subjecte passiu la formulara expressament.  

b) Des que tinga lloc l'efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram municipal. La 

meritació per esta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'haja 

obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de la iniciació d'expedient 

administratiu que puga instruir-se per a la seua autorització.  

2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, i de la seua 
depuració, tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguen 

façana a carrers, places o vies públiques que existisca clavegueram, sempre que la 

distància entre la xarxa i la finca no excedisca de cent metres, i es reportarà la taxa tot i 

que els interessat no procedisquen a efectuar l'escomesa a la xarxa.  

 
Article 10é. Declaració, liquidació i ingrés  
1. Els subjectes passius substituts del contribuent faran les declaracions d'alta i baixa en 
el cens de subjectes passius de la taxa, en el termini que intervé entre la data en què es 

produïsca la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. 

Estes últimes declaracions, faran efecte a partir de la primera liquidació que es practique 

una vegada finalitzat el termini de presentació d'estes declaracions d'alta i baixa. 

 La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència 

d'escomesa a la xarxa.  

2. Les quotes exigibles per esta taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos períodes i 

en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d'aigua.  

3. En el supòsit de llicència d'escomesa, el contribuent farà l'oportuna sol·licitud i els 

serveis tributaris d'este Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran la 

liquidació que procedisca, que serà notificada per a ingrés directe en la forma i terminis 

que assenyala el Reglament General de Recaptació.  

 
Article 11é. Infraccions i sancions  
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a 

les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al disposat en l'art. 178 i següents de la 

Llei General Tributària.  

 

Disposició Final  
La present modificació de l'Ordenança fiscal entrarà en vigor i serà aplicable l'endemà 

de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del text íntegre de la mateixa, i 

romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.  

 


