AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR
CARRER MOLÍ 10, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA CLAVEGUERAM
Article 1r Concepte
De conformitat amb el previst a l'art. 20.3 de la Llei 39/88 de 28 de desembre
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Tassa de
Clavegueram que es regirà per la següent ordenança,
Article 2n Fet imposable.
1. El fet imposable 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.
2. La prestació del servei d'evacuació d'aigües fecals, pluvials i residuals a través de la
xarxa de clavegueram municipal.
Article 3r Subjectes passius
Son subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a que
se refereix l'art 33 de la Llei General Tributària que siguen propietaris o usufructuaris
quan es concedisca la llicència d'escomesa a la xarxa. En el cas de prestació de servei
els ocupants o usuaris de les finques beneficiàries de l'esmentat servei qualsevol que
siga el seu títol.
En tot cas son subjectes passius substitutius del ocupants o usuaris els propietaris dels
immobles en qui podrà repercutir en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris del servei.
Article 4r Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques o jurídiques a les que es referix l'art 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 fallides, concursos, societats i entitats en general, amb
els supòsits i amb l'alcanç que marca l'art.40 de la Llei General Tributària.
Article.5é Quantia
Les quanties de la tassa seran les següents:
1. Tassa per concessió de la llicència o autorització d'escomesa a la xarxa de
clavegueram , que s'exigirà sols una vegada i consistirà en la quantitat fixa de 50€
2. Quota tributària a exigir per la prestació del servei de clavegueram, es determinarà
segons el consum d'aigua, mesurada en m3 segons la següent taula:
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a) Servei domèstic
Mínim trimestral (30m3)
Excés
31 a 50 m3
Excés
51 a 100m3
Excés
101 <

4€
0.1€
0.6€
0.8€

b) Servei no domèstic
Mínim trimestral (40m3)
Excés
31 a 50 m3
Excés
51 a 100m3
Excés
101 <

5€
0.3€
0.5€
0.8€

En cas d'excés del mínim reglamentari el consum serà cobrat sons el preu de cada tram.
En cap cas podrà prendré cap altre consum inferior al mínim estipulat per aquesta
ordenança.
Article 6é.- Exempcions i bonificacions
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la present Taxa.
Article 7é.- Devengo
1.- Es devenga la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat municipal
que constituïx el seu fet imposable entenent-se iniciada 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.
El devengament per esta modalitat de la Taxa es produirà amb
independència que s'haja obtingut o no la llicència de connexió i sense perjuí
de la iniciació de l'expedient administratiu que puga instruir-se per a la seua
autorització.
2.- Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residus, i de la seua
depuració té caràcter obligatori per a totes les finques del Municipi que tinguen façana a
carrers, places o vies públiques en què existisca clavegueram, sempre que la distància
entre la xarxa i la finca no excedisca de cent metres, i es meritarà la Taxa encara quan
els interessats no procedisquen a efectuar la connexió a la xarxa.
Article 8é.- Declaració, liquidació i ingrés.
1. 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 hi ha 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 les
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dites declaracions d'alta i baixa. La inclusió inicial en el Cens es farà d'ofici una
vegada concedida la llicència de connexió a la xarxa.
2. Les quotes exigibles a què es referix aquesta Ordenança en l'art.5.2 es liquidaran i
recaptaran pels mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de
subministrament i consum d'aigua.
3. Les quotes exigibles a què es referix l'art. 5.1, es liquidaran en el moment en què
sol·licite la llicència de connexió a la xarxa general o en el moment que es practique
la corresponent liquidació municipal, si la connexió ja existirà sense la prèvia
llicència municipal.
4. En el supòsit de llicència de connexió, el contribuent formularà 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.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta ordenança derroga totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen o la
contradiguen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la seva
publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
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