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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM, 

AIXÍ COM DE TRACTAMENT I DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA LA 

VIGILÀNCIA ESPECIAL DE CLAVEGUERES PARTICULARS. 

 
Art. 1. Fonament legal.  
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribueix l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en el 
seu article 20, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, estableix la TAXA per 
SERVEIS DE CLAVEGUERAM, AIXÍ COM DE TRACTAMENT I DEPURACIÓ 
D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA LA VIGILÀNCIA ESPECIAL DE CLAVEGUERA 
PARTICULARS, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció a allò que s'ha previst 
en esta Ordenança i en l'Ordenança fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció 
de tributs locals. 
 
Art. 2.  
 
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constitueix el següent 
supòsit de prestació d'un servei públic de competència local: Serveis de clavegueram, 
així com de tractament i depuració d'aigües residuals, inclosa la vigilància especial de 
claveguera particulars, previst en la lletra r) de l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 3. Subjecte passiu.  
 
1. Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei que presta 
l'entitat local, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels habitatges o 
locals els ocupants de les quals resulten beneficiats o afectats pel citat servei, els qui 
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Art. 4. Responsables.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38 i 39 de la Llei General 
tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast previstos en l'article 40 de la citada Llei. 
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Art. 5. Exempcions, reduccions i bonificacions.  
 
D'acord amb allò que s'ha establit en l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació 
de Tractats Internacionals. 
 
Art. 6. Quota tributària.  
 
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà per la quantitat resultant d'aplicar 
la següent tarifa: 
 

CONCEPTE QUOTA  
Connexió a la xarxa 33,00 € 
Servei de conservació en habitatges   3,00 € 
Servei de vessament en habitatges   7,00 € 

 
Art. 7. Meritació. Esta taxa es meritarà quan s'inicie la prestació del servei que origina 
la seua exacció, entenent que s'inicia la mateixa: 
 
a)  En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de connexió, si 
el subjecte passiu la formulara expressament. 
 
b)  Des que tinga lloc l'efectiva connexió a la xarxa de clavegueram municipal. La 
meritació per esta modalitat es produirà amb independència que s'haja obtingut o no la 
llicència de connexió i sense perjuí de la iniciació d'expedient administratiu que puga 
instruir-se per a la seua autorització. 
 
c)  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 de tinguen 
façana a carrers, places o vies públiques que existisca clavegueram; es meritarà la 
taxa encara quan els interessats no procedisquen a efectuar la connexió a la xarxa. 
 
Art. 8. Declaració i ingrés.  
 
1. Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança es liquidaran per 
acte o servei prestat. 
 
2. Les liquidacions de la taxa per llicència de connexió es notificaran als subjectes 
passius amb expressió dels requisits previstos en l'article 124 de la Llei General 
Tributària. El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels interessats en la 
Tresoreria Municipal o entitat financera col·laboradora, pel que s'expedirà el 
corresponent justificant d'ingrés. 
3. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i 
baixa en el cens de subjectes passius de la taxa, en el termini que mitja 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 produiran efecte a partir de la primera liquidació 
que es practique una vegada finalitzat el termini de presentació de dites declaracions 
d'alta i baixa. La inclusió inicial en el Cens es farà d'ofici una vegada concedida la 
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llicència de connexió a la xarxa. Les quotes de meritació periòdica es cobraran prèvia 
tramitació del corresponent padró, en els períodes de cobrança establits. Es liquidaran 
en els mateixos períodes i terminis que els rebuts de distribució d'aigua. 
 
4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via 
de pressa, amb arreglament a les normes del vigent Reglament General de 
Recaptació. 
 
5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no 
hagen pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò que s'ha previst en el citat Reglament. 
 
Art. 9. Infraccions i sancions.  
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà allò que s'ha disposat en els articles 
77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
desenrotllen, conforme a allò que s'ha establert en l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 10. Vigència.  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener de 1.999, fins que 
s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 
 
Disposició final 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en Ple de 12 
de novembre de 2007, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 
2008 i continuarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança s’ha publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 310, de data 31 de desembre de 2010. 
 


