
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

FONAMENT LEGAL

Article 1

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de conformitat 
amb el que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local i en els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
este Ajuntament acorda modificar l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de clavegueram, 
les normes dels quals atenen al que preveu l'article 58 de l'esmentada llei. 

FET IMPOSABLE

Article 2

Constituïx el 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 serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials,  negres i residuals, a 
través de la xarxa de clavegueram municipal. 

No estaran subjectes a la present taxa:

a) Els immobles que tinguen la condició de solar o terrenys.

b) Els immobles del terme municipal contigus a vies publiques en els que no este establit el 
servei de clavegueram.

SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES

Article 3

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que siguen ocupants o utilitzen les vivendes 
o locals del terme municipal beneficiàries dels dits serveis, qualsevol que siga el seu titule: 
propietaris, usufructuaris, habitacionistas o arrendataris, inclús precari.
En  tot  cas,  tindran  la  consideració  de  subjectes  passius  substituts  del  contribuent,  els 
propietaris  de  les  vivendes o locals,  els  que podran repercutir,  si  és  el  cas,  les  quotes 
satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei.

Quant a la responsabilitat solidària o subsidiària caldrà ajustar-se al que disposen els articles 
41 a 43 de la Llei general tributària.

Página 1 de 5
ORDENANZA EN VALENCIANO.odt

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600 050
Fax: 964 604 133
N.I.F.: P1208400J



EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS

Article 4

No podran reconéixer-se exempcions, reduccions o beneficis fiscals que els expressament 
previstos  en  les  normes  amb  rang  de  llei  o  els  derivats  de  l'aplicació  de  tractats 
internacionals.

QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quota tributària  corresponent  a l'autorització  de connexió  a la  xarxa de clavegueram 
s'exigirà per una sola vegada i a este efecte s'aplicarà la quota de 40,00 euros, per cada 
vivenda o local. 

La quota tributària corresponent a la prestació dels serveis de clavegueram consistirà en una 
quantitat fixa per cada vivenda o local i a este efecte s'aplicarà la tarifa de 8,00 euros que 
tindrà caràcter anual.

PERÍODE IMPOSITIU I MERITE

Article 6

En el supòsit d'autorització de connexió a la xarxa de clavegueram, es merita la taxa  quan 
s'inicie  l'activitat  municipal  que  constituïx  el  seu  fet  imposable,  entenent-se  iniciada  la 
mateixa en la data de presentació de la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram 
que es  presenta junt amb la corresponent sol·licitud de llicència urbanística.

En el supòsit de la prestació del servei de clavegueram, es merita la taxa des del moment 
que s'inicie la prestació del servei, entenent-se iniciada quan el subjecte passiu haja obtingut 
la llicència d'ocupació de l'immoble.

Posteriorment la taxa de clavegueram es meritarà amb efectes del dia 1 de gener de cada 
any. 

El període impositiu comprendrà l'any natural.

ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT

Article 7

Les  persones  naturals  o  jurídiques  subjectes  a  l'obligació  de  contribuir  per  esta  taxa, 
presentaran ben presencialment en les oficines del SAT com a través de la web oficial de 
l'Ajuntament:  www.onda.es,  la corresponent declaració d'alta per a la seua inclusió en el 
padró,  amb  indicació  dels  elements  essencials  per  a  l'autoliquidació  de  la  quota 
corresponent, que no precisarà de notificació individual.

En  el  cas  que  l'alta  es  realitze  a  través  de  la  web,  l'interessat  haurà  de  presentar 
degudament  escanejat  tant  el  justificant  de  l'ingrés  de  la  Taxa  com  la  documentació 
corresponent.
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Esta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per l'oficina 
gestora no es comprove que la mateixa s'ha efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les 
normes reguladores de la Taxa.

Les altes es produiran per:

a) Canvi de domini de l'immoble, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de document públic.

b) Primera ocupació de l'immoble.

També  estaran  obligats  els  contribuents  inclosos  en  el  padró,  a  la  presentació  de  la 
corresponent declaració de baixa que únicament es produirà per:

a) Canvi de domini de l'immoble la qual cosa s'acreditarà per mitjà de document públic. 

b) Ruïna, derrocament o destrucció de l'immoble que es tracte, degudament acreditada.

S'haurà de presentar en tot cas, declaració en el cas de canvi de titularitat d'un immoble, 
amb indicació de les dades personals i domicili fiscal del nou propietari, aplicant-se a estos 
efectes l'article 48 de la Llei General Tributària. 

Per a la tramitació de les variacions es presentaran en l'Ajuntament, tant la declaració d’alta, 
baixa o alteració, com els corresponents justificants que acrediten les mateixes.

Les declaracions de baixa i de canvi de titularitat tindran efectes en l'exercici següent al de la 
presentació de les mateixes.

L'omissió de les declaracions d'alta serà esmenada per l'Ajuntament prèvia verificació de la 
seua procedència.

DECLARACIÓ, AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS

Article 8

1. D'acord amb la potestat reconeguda per l'article 27 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 
(TRLRHL), s'establix el règim d'autoliquidació d'esta taxa.

La  declaració  autoliquidació  prevista  en  esta  Ordenança  fiscal  podrà  obtindre's  tant 
presencialment en les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament: 
www.onda.es i una vegada generada es farà el seu ingrés en les Entitats col·laboradores. El 
dit document no tindrà validesa fins que no es vaig efectuar el seu ingrés.

2. En el supòsit de connexió a la xarxa de clavegueram, el subjecte passiu sol·licitarà la 
connexió  a  la  xarxa  de  clavegueram junt  amb  la  sol·licitud  de  la  llicència  urbanística  i 
ingressant per mitjà d'autoliquidació la quota que procedisca.

3. En el supòsit de prestació del servei de clavegueram, el subjecte passiu sol·licitarà l'alta 
del servei junt amb la declaració d'alta del servei d'arreplega de fem i ingressant per mitjà 
d'autoliquidació la quota que procedisca.
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4. La tramitació de la sol·licitud d'alta només serà cursada després de l'ingrés de l'import que 
conste en l'autoliquidació, no tenint validesa fins que no s'efectue el seu ingrés.
 
5.  Quan  l'Ajuntament  conega  bé  d'ofici,  bé  per  comunicació  dels  interessats  qualsevol 
variació de les dades que figueren en el padró, es duran a terme en este les modificacions 
corresponents i els seus efectes econòmics tindran lloc en l'exercici  següent a aquell en què 
s'haja tingut coneixement de la corresponent variació.

6. El cobrament de les quotes exigibles per la Taxa per prestació del servei de clavegueram 
s'efectuarà anualment, per mitjà de rebut derivat del padró, dins del corresponent període de 
cobrança.

7. Els ingressos anteriors s'efectuaran en les entitats col·laboradores que a este efecte es 
designen per la Tresoreria Municipal.

PADRÓ FISCAL

Article 9

Anualment es formarà un padró de subjectes passius,  incorporant  les variacions,  altes i 
baixes produïdes en l’exercici, que permetrà la gestió i recaptació de la present taxa per 
mitjà de rebuts a satisfer dins del corresponent període de cobrança.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que 
a les mateixes corresponguen en cada cas caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General 
Tributària i la seua normativa de desplegament.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 11

En el no previst en la present ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació d'esta taxa caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General 
Tributària i en les altres lleis de l'estat reguladores de la matèria, així com les disposicions 
dictades per al seu desplegament, i la resta de legislació vigent de caràcter local i general 
que se li aplique, segons l'articule 12 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Els preceptes d'esta ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desplegament i aquells en què es facen remissions 
a  preceptes  d'esta  s'entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o  substituïts  en  el 
moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que 
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porten causa.

ENTRADA EN VIGOR

Esta  Ordenança  fiscal  començarà  a  regir  l'1  de  gener  del  2014,  una  vegada  aprovada 
definitivament i després de la seua publicació en el Butlletí oficial de la província, continuant 
en vigor fins que s'acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.

L'alcalde

Salvador Aguilella Ramos

Onda, 25 de setembre de 2013
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