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3.8 TAXA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles del 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, este Ajuntament fixa la «Taxa de connexions a la xarxa de clavegueram», que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendix a 
verificar si es donen les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la Xarxa de 
clavegueram municipal. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats, a què es referix 
l'article 33 de la Llei general tributària, que siguen propietàries, usufructuàries o titulars del domini útil 
de la finca, en el moment de la sol·licitud. 
 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i 
jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
els liquidadors de fallides, concursos, societats i les entitats en general, en els supòsits i amb l'abast 
que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 
 
Article 5é. Quota tributària 
La quota tributària s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 30,05 euros per 
habitatge o local. 
 
Article 6é. Exempcions i bonificacions 
Es troben exemptes de la present taxa les connexions a la Xarxa de clavegueram municipal 
realitzades per locals situats en carrers de quarta categoria, segons l'índex fiscal de carrers aprovats. 
(Redactat d'acord amb la modificació aprovada pel Ple de data 2 de novembre de 2000) 
 
Article 7é. Meritació 
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat municipal que constituïx el seu 
fet imposable, i s’entén iniciada esta: 

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 de la taxa es produirà amb independència que s'hi 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. 

 
Article 8é. Normes de gestió 
1. La sol·licitud de connexió es realitzarà en l'Ajuntament o en l'empresa que tinga concedida la 
concessió del manteniment de la Xarxa de clavegueram. 
 
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de notificar-se-li l'acord que li concedix 
l'autorització per a realitzar la connexió directament en la Tresoreria municipal. 
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3. Les despeses materials de la connexió s'abonaran directament a l'empresa concessionària pels 
imports que autoritze este Ajuntament, sobre els quals es podrà reclamar en cas de desacord amb 
estos. 
 
Article 9é. Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a estes hi 
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que determina l'Ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció dels tributs locals d'este Ajuntament i als articles 77 i següents de la Llei 
general tributària i preceptes que la desenvolupen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província, s'aplicarà a partir de l'1 d'abril de 1994 i romandrà en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa. 
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