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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA EN CAMIÓ CISTERNA I NETEGES DE CLAVEGUERAM

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1.988, de 28 de
desembre, de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN CAMIÓ CISTERNA I NETEJA DE
CLAVEGUERAM, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen el que es preveu en l'article 58 de la citada Llei.
Article 2.- FET IMPOSABLE.
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada
amb motiu del subministrament a domicili en camió cisterna d'aigua per a usos
diferents dels domèstics i la neteja amb aigua a pressió de xarxes domèstiques de
clavegueram.
2. El subministrament es realitzarà a instàncies de part en la qual s'especificarà
la destinació i objecte del subministrament.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en
l'interés de la qual redunde el subministrament.
Article 4.- RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
No s'estableix cap.
Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada per a
cadascuna de les modalitats de prestació del servei.
Article 7.- TARIFES.
Les tarifes a què es refereix l'article sisé, s'estructuren en els següents epígrafs:
EPÍGRAF PRIMER:

Subministrament d’aigua
IMPORT
En el nucli urbà
51,00
En la resta del terme municipal
102,00
EPÍGRAF SEGON:
Neteja de clavegueram
IMPORT
Per cada hora o fracció emprada pel camió cisterna i la seua
26,00
dotació personal i material

Article 8.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA.
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries
assenyalades en la tarifa d'aquesta taxa.
Article 9.- MERITACIÓ.
S'esdevinga la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud
que inicie la prestació del servei.
Article 10.- DECLARACIÓ I INGRÉS.
La taxa s'exigirà pel procediment de recaptació directa mitjançant
autoliquidacions que s'ingressaren en les arques municipals o en els llocs que
determine l'Ajuntament a aquest efecte.
Article 11.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
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 del dia 1 de gener del
2.013, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de vinti-nou de novembre de dos mil dotze, i publicada en el BOP núm. 42 del dia 19 de febrer
de 2013.

