
 
“TAXA DE CLAVEGUERAM. 

 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 133.1 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 Llei 39/88 de 28 de desembre 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram 
que es regirà per la present Ordenança Fiscal i el disposat en l’article 20 a 27 de la Llei 
39/88 de 28 de desembre. 
ARTICLE 2.- Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 
L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les 
condicions necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de clavegueram municipal 
de cada habitatge, local comercial, magatzem, bar, restaurant... independentment de qui 
siga el propietari. 
ARTICLE 3.- Subjecte passiu. 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
les quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que siguen propietaris, 
usufructuaris o titulars del domini útil de cada habitatge, local comercial, magatzem, 
bar, restaurant ... 
2.- Tindran la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels 
habitatges o locals, el propietari de dits immobles, els quals podran repercutir, en el seu 
cas, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei. 
ARTICLE 4.- Responsables. 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen 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 cracs, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.             
ARTICLE 5.- Quantificació. Quota Tributària.  
1.- La quota tributària corresponent a la concessió de llicència d’autorització de presa a 
la xarxa de clavegueram s’exigirà d’una vegada i consistirà en la quantitat de 50.000 
pessetes. 
ARTICLE 6.- Exempcions i bonificacions. 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la present taxa. 
ARTICLE 7.- Dret a percebre . 
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable, entenent-se iniciada aquesta: 
A la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’escomesa a la xarxa 
de clavegueram municipal, si el subjecte passiu la formula expressament. 
Des de que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueram municipal. El dret a 
percebre per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència de que s’haja 
obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de la iniciació de l’expedient 
administratiu que puga instruir-se a la seua autorització.  
ARTICLE 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 
El contribuent formularà l’oportuna sol·licitud de llicència d’escomesa i els serveis 
tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la corresponent liquidació, la qual es 



notificarà per a ser ingressada directament en la forma i els termes que fixa el 
Reglament General de Recaptació. 
ARTICLE 9.- Infraccions i sancions. 
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries aixina com de les sancions a 
que les mateixes corresponguen en cada cas s’estarà al disposat en els articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
Únicament seran subjectes passius d’aquesta taxa aquells habitatges , locals o edificis 
que a la data d’entrada en vigor de la present Ordenança no tinguen el certificat final 
d’obra. 
DISPOSICIÓ FINAL. 
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins la seua modificació o derogació 
expressa.”  
 
 


