1.

Taxa per prestacio dels serveis de clavegueram

Art. 1er. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.r), del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'Ajuntament estableix la taxa
per prestacio dels serveis de clavegueram que es regeix per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol III de la
susdita llei
Art. 2on. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, técnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les
condicions necessaries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.
Aquestes condicions seran establertes pels tècnics municipals mitjançant una
ordenança d'us i, de forma transitòria, per l'informe tècnic escaient. La ordenança
d'us establirà les incompatibilitts d'abocaments i els paràmetres maxims dels
diferents components de l'aigua per ser acceptada en el clavegueram, així com les
característiques técniques d'execució de les obres necessàries
b) La prestació del serveis d'evacuació d'aigües residuals (negres i d'escorrentia) per
la xarxa de clavegueram municipal i el seu tractament per depurar-les.
2.-No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguen la condició de solar o terreny.
Art. 3er. Subjecte passiu
1- Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General
Tributària que siguen:
a) Quan es tracte de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari
usufructuari o titolar del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les
finques del terme municipal beneficiaries dels susdits serveis, qualsevol que siga el
seu titolar: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, inclús en precari.
2- En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu sustitut de l'ocupant o usuari
de les vivendes o locals, el propietari d'aquest immoble, que podrà repercutir les
quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei.
Art. 4rt. Responsables
1- Respondran solidariament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereix en els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària
2- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de quebres, concursos, societats i entitats en general, en
els supostos i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Art. 5è. Quota tributària
1.- La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
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depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mitjana en m3, facturada
en la finca.
A l'efecte, s'estableix la tarifa per m3 en
2.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de
connexió a la xarxa de clavegueram sera de:
Per vivenda
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,1351€ per m2, amb un mínim de
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris
Art. 6è. Exencions i bonificacions
No es concedeix cap tipus d'exenció o bonificació en la exacció de la present taxa.
Art. 7é. Meritació
1- Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable, entenent-se iniciat la mateixa:
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formula expresament.
b) Des de que es fa efectiva la presa a la xarxa de clavegueram municipal. La
meritació per aquesta modalitat de la Taxa es produirà amb independència de que
s'haja obtés o no la llicència de presa i sense perjudici de l'iniciació de l'expedient
administratiu per a la seua autorització.
2- Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües de plutja, negres i residuals, i de la
seua depuració tenen caràcter obligatori per a totes les finques del Muncipi que
tinguen façana a les vies públiques en que existesca clavegueram, sempre que la
distància entre la xarxa i la finca no exedesca de cent metres, i es meritarà la taxa
encara que els interessats no procedesquen a efectuar la presa a la xarxa.
Art. 8é. Declaració, liquidació i ingrés
1- L'inclusió inicial en el Cens es farà d'ofici una vegada sol·licitada l'alta en el servei
d'aigua potable, la baixa seguirà el mateix procediment.
2.- Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran en els mateixos
períodes que els rebuts de subministrament i consum d'aigua potable.
3- En el supost de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i
els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada concedida aquella,
practicaran la liquidació que procedesca, que serà notificada per a l'ingrés directe en
la forma i plaços que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Art. 9é. Infraccions i sancions
Per a la calificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les
mateixes correspon en cada cas, s'estarà al que dispose l'Ordenança Fiscal General
i els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena en l'article
11 del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
APROVACIÓ I VIGENCIA
Disposició final. La present ordença començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2013, fins que s'acorde la seua modificació o derogació.
(Última modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 311 de 31/12/2012)
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