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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM.
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que disposa l'art. 20.3.r) del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per prestació
de serveis 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'esmentat text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa:
L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es
donen les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de
clavegueram municipal, quedant excloses, per tant, les actuacions
municipals posteriors que es realitzen com a conseqüència de noves
connexions per reformes d’infrastructures a la xarxa general municipal.
La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres,
residuals i de qualsevol tipus, a través de la xarxa de clavegueram
municipal, i el seu tractament per a depurar-les.
A l'efecte d'aquesta Ordenança s'entén per xarxa de clavegueram públic el
conjunt de conductes i instal·lacions que en subsòl de la població serveixen
per a l'evacuació de les aigües residuals i pluvials, construït, acceptat o
concertat per l'Ajuntament d'Oliva per a servei general de la població o
d'una part de la mateixa i la neteja i conservació del qual realitza
l'administració municipal.
No estaran subjectes a la Taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o
que tinguen la condició de solar.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la Taxa en concepte de contribuent, a més de les
persones físiques i jurídiques, les entitats a què fa referència l'article 35.4
de la Llei General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o
afectades pels serveis o activitats locals, i en concret els següents:
Els propietaris, usufructuaris o titulars del domini útil de la finca si es tracta
de la concessió de llicència de connexió a la xarxa i de bombaments d'aigua
a la xarxa de clavegueram.

Els titulars beneficiaris de contracte de subministrament d'aigua potable
que siguen usuaris dels serveis que constitueixen el fet imposable.
Els titulars usuaris d'aprofitaments privats d'aigües subterrànies o que
provenen de recollida de pluvials.
Els usuaris, no titulars, que es beneficien de contractes de subministrament
d'aigua o aprofitaments privats d'aigües subterrànies o que provenen de
recollida de pluvials.
Són subjectes passius de la Taxa en concepte de substituts del contribuent,
els que consten com a titulars dels contractes de subministraments o dels
aprofitaments privats relacionats en aquesta Ordenança, encara que no
siguen usuaris d'aquestos serveis, i els que sol·liciten la corresponent
llicència per a abocar a la xarxa de clavegueram les extraccions d'aigües
subterrànies; podent repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què fa referència l'article 42 de la Llei
General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors i liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en els supòsit i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei
General Tributària.
Article 5. Exempcions
No es concediran ni exempcions ni bonificacions en l'exacció d’aquesta
Taxa.
Article 6. Base Imposable
La base imposable per a l'exacció de la Taxa està determinada:
En el subministrament domiciliari d'aigües, pel volum d'aigua consumit,
mesurat per comptador.
En els aprofitaments privats d'aigües procedents de pous, mines,
aqüeductes o que provenen de recollida de pluvials la base imposable es
determinarà:
Per estimació directa, segons el cabal mesurat per registres permanents,
que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals, establerts a càrrec del
contribuent.
Per estimació indirecta, si els subjectes passius no presenten la
corresponent declaració o la presentada no permet a l'Administració
municipal el coneixement de les dades necessàries per a l'estimació
completa de la base imposable, per la utilització de qualsevol dels mitjans
previstos en l'art. 53 de la Llei General Tributària

En els supòsits que els usuaris de la xarxa de clavegueram siguen indústries
que vessen un cabal sensiblement diferent del volum d'aigua consumida,
mesurat per comptador, el volum d'aigua o altres líquids, efectivament
vessat, acreditat tècnicament a satisfacció de la Corporació.
En els supòsits d'abocaments a la xarxa de clavegueram d'extraccions
d'aigua subterrànies, durant l'execució d'obres i per qualsevol mètode
tècnic de bombament, el volum d'aigua o altres líquids, efectivament
abocats.
Article 7. Quota tributària
Amb caràcter general, la quota serà la quantitat que resulte de multiplicar la
base imposable definida en l'article anterior per la tarifa següent: 0,07 euros
/ m3.
No obstant això, si el fet imposable consisteix a l'activitat municipal, tècnica
i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions
necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram
municipal, la quota tributària serà de 60 € per cada vivenda o local de
l'immoble.
Article 8. Període impositiu i meritació
Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir en iniciar-se l'activitat
municipal que constitueix el seu fet imposable, i s’entén per iniciada la
mateixa:
En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de llicència de connexió,
si el subjecte passiu la formulara expressament.
Des que tinga lloc l'efectiva connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
La meritació per aquesta modalitat es produirà amb independència que
s'haja obtingut o no la llicència de connexió i sense perjudici de la iniciació
de l'expedient administratiu que es puga instruir per a la seua autorització.
El servei d'evacuació i transport d'aigües residuals i pluvials té caràcter
obligatori per a totes les finques del municipi que tinguen façana a carrers,
places o vies públiques en què hi haja clavegueram, sempre que la distància
entre la xarxa i la finca no excedesca de cent metres i es meritarà la Taxa
tot i que els interessats no procedesquen a efectuar la connexió a la xarxa.
La taxa es meritarà amb periodicitat mensual, bimensual o trimestral,
segons el sistema de facturació adoptat per les empreses concessionàries
del servei d'abastiment domiciliari d'aigua potable, en el cas de l'apartat a)
del punt 1 de l'article 6é. En els altres casos la quota s'exigirà en règim
d'autoliquidació i el període impositiu serà, amb caràcter general, trimestral,
excepte:
En el supòsit de l'aigua que s'empra en piscines, el període impositiu serà
anual.
En els bombaments, el període impositiu coincidirà amb el temps durant el
qual s'efectuen les corresponents extraccions.

Article 9. Gestió
L'Ajuntament d'Oliva confia la gestió de cobrament de la taxa a les
empreses concessionàries del servei de subministrament domiciliari d'aigua
potable en el terme municipal.
La recaptació es realitzarà per unitat de rebut amb la facturació del
subministrament domiciliari d'aigua i, excepcionalment, per liquidació
individualitzada. En tot cas figuraran com a conceptes independents del de
la facturació del subministrament els elements essencials de la liquidació i
la quota de la Taxa.
Si el titular d'un contracte de subministrament d'aigua potable aliena,
cedeix, renuncia, arrenda, subarrenda o traspassa el domicili o dret
d'ocupació de la finca, vivenda, local de negocis, etc., sol·licitarà la baixa de
l'abonament o contracte corresponent. La baixa produirà també efectes pel
que fa a la taxa de clavegueram. El nou adquirent o titular sol·licitarà el
servei de subministrament d'aigua al seu nom i se’l donarà d'alta
automàticament en el padró de clavegueram.
Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions
d'alta i baixa en el cens d'aquesta taxa en el termini que va entre la data en
què es produeix la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes
natural següent. Aquestes últimes declaracions produiran efecte a partir de
la primera liquidació que es practique una vegada finalitzat el termini de
presentació de les 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.
En el supòsit de llicència de connexió, el contribuent formularà l'oportuna
sol·licitud i, una vegada concedida, es practicarà la liquidació que
procedesca, que es notificarà en forma reglamentària al contribuent per al
seu ingrés directe en la forma i terminis que assenyala el Reglament
General de Recaptació.
En els supòsit a què fa referència el punt 2 de l'article 6é, els subjectes
passius estaran obligats a efectuar l'autoliquidació de la taxa dins del mes
següent al període impositiu que corresponga en cada cas.
En els casos de cabals industrials, servits per empreses subministradores,
l'administració
municipal
practicarà
directament
les
liquidacions
complementàries que siguen procedents, per aplicació d'allò que s'ha
previngut en l'apartat 3 de l'article 6.
En el supòsit de bombaments, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud
i, una vegada concedida, es practicarà liquidació provisional, en concepte
de dipòsit previ i en funció de l'estimació de m3 d'aigua que s'hagen
d'abocar a la xarxa de clavegueram.
No s'inclourà la Taxa objecte de la present Ordenança en la facturació de
mínims realitzada per la companyia subministradora, per constituir la base
imposable el volum d'aigua efectivament consumit.

Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò que fa referència 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 resta de disposicions
concordants i complementàries.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique
en el Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir del dia 1 de gener del
2009, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”
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