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TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVICIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
SERVICIS DE CLAVEGUERAM
Fonament legal
Article 1. Exercitant la facultat reconeguda en l’Art. 106 de la llei 7/85 de 2 d’abril i Art. 57
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, i complint el que disposen els articles 15 a 19 tots ells del
propi Reial Decret Legislatiu, s’establix, en este terme municipal, una Taxa sobre prestació dels
servicis de clavegueram.

Obligació de contribuir
Article 2. Fet imposable.
1. Constituïx el fet imposable d’esta taxa:
a) L’activitat municipal tendent a verificar si es donen les condicions necessàries per a
autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram.
b) La utilització del servici de clavegueram.
2. Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir naixerà des que tinga lloc la
prestació del servici.
3. Subjecte passiu. Estan obligats al pagament de la present taxa, els propietaris o
usufructuaris de finques en les quals tinga establit este Ajuntament el clavegueram
públic i els seus servicis inherents.

Bases de gravamen i tarifes
Article 3. Com a base del gravamen es prendrà:
Les connexions que tinguen cada vivenda, nau i locals on s’exercisquen activitats industrials i
comercials.
Article 4.
1. Tarifes
▪

Per cada connexió: ............................................................................ 152,92€

▪

Quota per conservació de la xarxa de clavegueram públic: ...........7,2324 €/Trimestre

▪

Cànon confederació.................................................................................0,41 €/Trimestre

▪

Cànon inversions.....................................................................................5,1366 €/Trimestre

2. Revisió de Tarifes. De conformitat amb allò que s’ha estipulat en la Clàusula 29.3 del
Plec de Condicions econòmic-administratives que regixen la concessió de la gestió i
explotació del present servici, les tarifes a percebre pel concessionari seran objecte de
revisió anualment d’acord amb la fórmula prevista de revisió de preus del 0,85 del IPC
interanual. La dita autorització haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació.

Exempcions
Article 5. Exempcions.
1. Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i Província a què este Municipi
pertany, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o una altra Entitat de
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què forma part, per tots els aprofitaments inherents als servicis públics de
comunicacions que exploten directament i per tots els que immediatament interessen a
la seguretat i defensa nacional.
2. Excepte els supòsits establits en el número anterior, no s’admetrà, en matèria de taxa,
cap benefici tributari.

Administració i cobrança
Article 6. Les quotes corresponents a esta exacció seran objecte de pagaments trimestrals al
concessionari del servici durant el temps de duració de la concessió.
Article 7. Anualment es formarà un Padró en què figuraran els contribuents afectats i les
quotes respectives que es liquiden, per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposada
al públic per quinze dies a l’efecte de reclamacions previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i per pregons i edictes en la forma acostumada en la localitat.
Transcorregut el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions
presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als documents cobradors
corresponents.
Article 8. Les baixes hauran de cursar-se al màxim tardar, l’últim dia laborable del respectiu
període, per a produir efectes a partir del següent. Els que incomplisquen tal obligació seguiran
subjectes al pagament de l’exacció.
Article 9. Les altes que es produïsquen dins de l’exercici, produiran efectes des de la data en
què nasca l’obligació de contribuir, per l’Administració es procedirà a notificar als subjectes
passius la liquidació corresponent al causar alta en el padró, amb expressió de:
1. els elements essencials de la liquidació.
2. els mitjans d’impugnació que poden ser exercits, amb indicació de terminis i
organismes en què hauran de ser interposats; i
3. lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.

Partides fallides
Article 10. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagen
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es
formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb allò que s’ha previngut en l’Ordenança General
de Gestió Tributària.

Infraccions i defraudació
Article 11. En tot el que es referix a infraccions, les distintes qualificacions, així com les
sancions que a les mateixes puguen correspondre, i procediment sancionador caldrà ajustar-se
al que disposa l’Ordenança General de Gestió Recaptació i Inspecció d’este Ajuntament i
subsidiàriament la Llei General Tributària, tot això sense perjuí de en quantes altres
responsabilitats civils o penals puguen incórrer els infractors.
VIGÈNCIA.- La present Ordenança començarà a regir des de l’1 de gener de 1990 i romandrà
vigent, sense interrupció fins que no s’acorde la seua modificació o derogació.
APROVACIÓ.- La present Ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 3 d’octubre de 1989.
En Chilches/Xilxes, a 3 d'octubre de 1989. L'ALCALDE,
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DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 1989, ha sigut objecte de
modificació per acords plenaris de dates 26 d’octubre de 1995, de 31 d’octubre de 1996, de 30
d’octubre de 1997, de 26 de novembre de 1998, de 28 d’octubre de 1999, de 26 de novembre de
2000, de 25 d’octubre de 2001, de 28 de novembre de 2002, de 30 d’octubre de 2003, de 28
d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de 2005, acord plenari de 26 d’octubre de
2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord plenari de 30 d'octubre de 2008, acord
plenari de 25 de febrer de 2010, acord plenari de 27 d'octubre de 2011, acord plenari de 23 de
febrero de 2012, acord plenari de 31 d'octubre de 2013 i acord plenari de 26 de febrer de 2015.
A Chilches/Xilxes, 26 de febrer de 2015. EL SECRETARI,

3

