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TAXA DE CLAVEGUERAM
2003
Ordenança reguladora
Article 1.- Fonament i natura
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb allò disposat als articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament estableix la "Taxa de Clavegueram",
que es regirà per la present ordenança fiscal, aquestes normes atenen allò previst a l'article
58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2.- Fet imposable
1.- Constitueix un fet imposable de la Taxa:
a) 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.
b) instal·lació d’escomesa particular quan aquesta es realitza conjuntament amb
la renovació de la xarxa de clavegueram .
2.- No estaran subjectes a la taxa les finques que tinguen la condició de solar o
terreny que no tinguen connexió a la xarxa d’abastament d’aigua ni a la xarxa general de
clavegueram.
Article 3.- Subjecte passiu
1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques, i les entitats
a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que siguen:
A) Quan es tracte de la concessió de llicència d'escomesa a la xarxa, el
propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.
B) quan es tracte d’ instal·lació d’escomesa particular quan aquesta es realitze
conjuntament amb la renovació de la xarxa de clavegueram , el propietari, usufructuari o
titular del domini útil de la finca.
2.- En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari
de les vivendes o locals, el propietari d'aquestos immobles.
Article 4. Objecte impossitiu. Article derogat
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Article 5. Quota tributària.
1.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització
d’escomeses a la xarxa de clavegueram s’exigirà per una sola vegada i consistirà en la
quantitat fixa de 27.05
2.- La quota tributària corresponent a instal·lació d’escomesa particular quan aquesta
es realitza conjuntament amb la renovació de la xarxa de clavegueram la quantitat de 350.22
euros
Article 6. Bonificacions.

Article derogat

Article 7.- Immobles sense comptador. Article derogat
Article 8.- Obligatorietat d'instal.lar-se comptador. Article derogat
Article 9.- Comptadors deteriorats o de lectura errònia comprovada. Article
derogat
Article 10. Devengament
1.- Es devenga la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat
municipal que constitueix el seu fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa:
a) En la data de presentació de l'oportuna solicitud de la llicència d'escomesa,
si el subjecte passiu la formulara expresament.
b) Des que tinga lloc l'efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram
municipal. El rèdit per esta modalitat de la Taxa es produirà amb independència que s'haja
obtés o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de la iniciació de l'expedient
administratiu que puga instruir-se per a la seua autorització.
2.- Article derogat
3.- Article derogat
Article 11.- Declaració, liquidació i ingrés. Article derogat
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació 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 1 de gener de 2003.

