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ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA  PER LA  

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 

 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

Fent 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 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, este ajuntament establix la “taxa de clavegueram”, que es regirà 

per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que s'ha 

previngut en l'article 57 de l' esmentada llei . 

 

Article 2.- Fet imposable. 

1. Constituïx fet imposable de la taxa: 

a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen 

les condicions necessàries per a autoritzar-la connexió a la xarxa de 

clavegueram municipal. 

b) La prestació dels servicis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i 

residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal, i el seu 

tractament per a depurar-les. 

2. No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o 

que tinguen la condició de solar o terreny. 

 

Article 3.- Subjecte passiu. 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es referix l'article 35 de la llei general tributària que siguen: 

a) Quan es tracte de la condició de llicència de connexió a la xarxa, el 

propietari, usufructuari titular del domini útil de la finca. 



  
Ajuntament de La Llosa de Ranes 

 
 

 
 

 
 
 

b) En el cas de prestació de servicis 1.b) de l'article anterior, els ocupants o 

usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries dels dits servicis, 

siga quin siga el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o 

arrendatari, inclús en precari. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o 

usuari de les vivendes o locals el propietari d'estos  

    3.  Immobles, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre                                             

els respectius beneficiaris del servici. 

 

Article 4.- Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 

persones físiques i jurídiques que es refereix els articles 39  i 40 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 que assenyala l'article 40 de la llei general 

tributària. 

 

Article 5.- Quota tributària 

1.La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de 

connexió a la xarxa de clavegueram s'exigirà per una sola vegada i consistirà 

en la quantitat  fixa de 30´05 €. 

2. La quota tributària a exigir per la prestació dels servicis de clavegueram serà: 

El 9% de la base liquidable de l'impost sobre béns immobles de naturalesa 

urbana. 

 

Article 6.- 

     La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d'urbana, entenent-
se per tal la que descriu l'article 6 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.  
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La quantitat  a liquidar i exigir per esta taxa s’obtindrà de l’aplicació de la tarifa 

fixa següent  

Article 7.- Meritació 

1. Es merita 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 prestació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de connexió, 

si el subjecte passiu la formularà expressament. 

b)  

c) Des que tinga lloc connexió a la xarxa de clavegueram municipal. La 

meritació 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 

d'expedient administratiu que es puga instruir-se per a la seua autorització. 

2. Els servicis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, i de la 
seua depuració tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi 
que tinguen fatxada a carrers, places o vies públiques en què existisca 
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la  

 Finca que no excedeixca de cent metres, i es meritarà la taxa encara que els   

interessats no procedisca a efectuar la connexió a la xarxa. 

 

 QUOTES TIPUS DE LOCAL 

      
  Vivendes i Baixos sense activitat (magatzem) 
     TARIFA 1 14,00 Cotxeres 

  Vivendes deshabitades  bonif. 50 % 
      

      
      
  Locals comercials: Oficines i establiments professionals 
TARIFA 2  18,00 Restauració i Educació :Bars , espectacles, ludoteques, 

guarderies fins 300 m2 

  Restauració i Educació :Bars , Centres d'ensenyança de més  
300 m2 

      

      

TARIFA 3  19,00 Establiment Industrials : Fàbriques i Cooperatives de mes de 
500 m2 
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Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 

1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularen 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 practica una vegada finalitzat el termini de 

presentació de les 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 per esta taxa liquidaren i recaptaren pels mateixos    

períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum 

d'aigua. 

3. En el supòsit de llicència de connexió, el contribuent formularà l'oportuna 

sol·licitud i els servicis tributaris d'este ajuntament, una vegada concedida 

aquella, practicaren la liquidació que procedisca, que serà notificada per a 

ingrés directe en la forma i terminis que assenyala el reglament general de 

recaptacions.            

 DISPOSICIÓ FINAL 

Primera.- La present ordenança fiscal entrarà en vigor el  dia de la seua 

publicació en el  “Butlletí Oficial de la Província” i començarà a aplicar-se  a 

partir de  dia 1 de gener del 2014,  permaneguent en vigor fins a la seua 

modificació o derogació expressa.  

Segona.- Esta ordenança va ser aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple 

en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre del 2013. 

 

Data  aprovació  Ordenança: Ple 29/09/1989 (BOP Nº 311 , 30/XII/89) 
Primera modificació art. 6 i disposició final: (BOP Nº 310, 30/XII/2004) 
Segon modificació art. 6 i disposició final: (BOP Nº 305, 24/XII/2005) 
Tercera  modificació art. 6 i disposició final: (BOP Nº 307, 27/XII/2006) 
 
Última modificació:Plé 26/09/2013 
article 6 i Disposició Final: (BOP Nº281,26-XI-2013) 
 
(Error de transcripció rectificat en el BOP Nº23, 28-I-2014 i en el BOP Nº 26,     
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