
Ordenança fiscal    Ajuntament d’Albal  

  

Acord  
Publicació en el BOP  

Aprovació íntegra ordenança  11/05/2018, BOP núm. 90  

Modificació art. 5  29/07/2020, BOP núm 144  

  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA 

TARIFA DE CLAVEGUERAM  
  

  

ARTICLE 1r. Fonament i naturalesa  

  

 Este Ajuntament, 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 de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, establix la tarifa de clavegueram, que es 

regirà per esta Ordenança fiscal.  

  

ARTICLE 2n. Fet imposable  

  

1. Constituïx fet imposable:  

  

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 del servici municipal 
de sanejament, integrat per les 

instal·lacions de connexió a la xarxa, 
ramals de connexió, xarxa de col·lectors, 
i el tractament per a depurar-les.  

  

2. No estaran subjectes les finques derruïdes, 
declarades ruïnoses o que tinguen la 

condició de solar o terreny.   

  

ARTICLE 3r. Subjecte passiu  

  

1. Són subjectes passius contribuents les 
persones físiques o jurídiques i les entitats 
a les quals es referix l'article 36 de la Llei 

General Tributària.  

  

a) Quan es tracte de la concessió de 

llicència de connexió a la xarxa, el 
propietari, usufructuari o titular del domini 
útil de la finca.  

b) En el cas de prestació de servicis 1.b) de 
l'article anterior, els ocupants o usuaris de 
les finques del terme municipal 

beneficiaris de tals 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 immobles, els quals podran 
repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes 
sobre els respectius beneficiaris del servici.  

  

  

ARTICLE 4t. Responsables  

  

1. Respondran solidàriament a les 
obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es referixen  

els articles 41 i 42 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 assenyale l'article 43 de la Llei 
General Tributària.  

  

  

ARTICLE 5é Quota tributària  

  

 La quota tributària a exigir per la 
prestació dels servicis de clavegueram i 
depuració es determinarà en funció de la 
quantitat d'aigua, mesura en metres cúbics, 
utilitzada en la vivenda o local. 

 A este efecte s'aplicarà la tarifa de clavegueram 

següent:   

    

QUOTA 

D'ABOCAMENT  

€/ m3  

  

Tots els consums  

  

0,1410  

  

  

 En cap cas, podrà prendre's un consum 

d'aigua que siga inferior al mínim facturable pel 

seu subministrament.  

 La quota resultant de la consideració d'este 
consum tindrà el caràcter de mínima exigible.  

   

ARTICLE 6é. Exempcions i bonificacions  

 No concediran exempció ni cap bonificació en 

l'exacció d’esta tarifa.  

  

ARTICLE 7é. Meritació  

  

1. Es merita la tarifa i naix l'obligació de 
contribuir quan s'inicie l'activitat municipal que 
constituïx el seu fet imposable, I esta 

s’entendrà iniciada:  
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a) En la data de presentació de l'oportuna 

sol·licitud de la llicència de connexió, i/o 
autorització de l’abocament, 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 
TARIFA 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 l’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 al 

carrer, 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 TARIFA encara que els 
interessats no procedisquen a efectuar la 

connexió a la xarxa.  

  

3. El període impositiu correspon al 

bimestre natural, que es liquidarà per 
bimestres, excepte en els supòsits d'inici o 
cessament en l'ús del servici, i en este cas el 

període impositiu s'ajustara a eixa 
circumstància amb el consegüent prorrateig de 
la quota.  

  

ARTICLE 8é. Declaració, liquidació i ingrés  

  

Els subjectes passius formalitzaran la  
inscripció en el padró quan sol·liciten en les 
dependències de l'empresa concessionària del 

servici, la prestació dels servici objecte d’esta 
tarifa.  

  

  Quant al règim d'ingrés i normes de 
gestió caldrà ajustar-se al que, respecte d'això, 
s'establisca en el plec de condicions que regix la 
concessió del servici, així com en altra 
reglamentació que puga aprovar la Corporació.   
  

  Les quotes exigibles per a esta tarifa es 

liquidaran i recaptaran pels mateixos períodes i 
en els mateixos terminis que el subministrament i 

consum d'aigua.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

 

  Esta ordenança fiscal entrarà en vigor 

el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i s'aplicarà a partir del dia 

següent al de la seua publicació i romandrà en 
vigor fins a la seua modificació o derogació 
expresses.  
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