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2.1.14. Ordenança reguladora de la taxa pels
servicis de clavegueram, col·lectors i estacions de
bombament

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l’article
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les
disposicions de l’article 57, en relació amb l’article 20, els dos del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, este ajuntament establix
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes pels servicis de clavegueram, col·lectors i estacions de
bombament, les normes de la qual atenen el que es preveu en els articles 20 a 27 del text refós
esmentat.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació dels servicis de clavegueram, col·lectors i
estacions de bombament, així com la prestació dels servicis previstos en l’article 6.2 d’esta
ordenança.
2. A estos efectes, s’entén per xarxa de clavegueram públic el conjunt de conductes o instal·lacions
que en el subsòl de la població servixen per a l’evacuació de les aigües residuals i pluvials,
construït, acceptat o concertat per l’Ajuntament de València per a servici general de la població o
d’una part, la neteja i conservació del qual realitza l’Administració municipal.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sol·liciten la
prestació dels servicis previstos en l’article 2 d’esta ordenança, en resulten beneficiades o
afectades i, entre altres, els següents:
a) Els titulars beneficiaris de contracte de subministrament d’aigua potable que siguen usuaris
dels servicis que constituïxen el fet imposable.
b) Els titulars usuaris d’aprofitaments privats d’aigües subterrànies o provinents de recollida de
fluvials.
c) Els usuaris, no titulars del contracte de subministrament d’aigua, que es beneficien de la
prestació dels servicis regulats en esta ordenança.
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2. 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 que s’assenyalen en esta
ordenança, encara que no siguen usuaris dels servicis, i poden repercutir, si és el cas, les quotes
en els beneficiaris respectius.

IV. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
Article 4
1. En els supòsits previstos en l’article 3.1.a i c d’esta ordenança el període impositiu serà mensual,
bimensual o trimestral, segons el sistema de facturació adoptat per l’empresa concessionària del
servici d’abastiment domiciliari d’aigua potable; la taxa es meritarà i naixerà l’obligació de
contribuir quan s’inicie la prestació del servici.
2. En els altres supòsits previstos en l’article 3 esmentat, el període impositiu serà trimestral,
semestral o anual, la taxa es meritarà l’últim dia del període impositiu i, a este efecte, s’exigirà la
taxa en règim d’autoliquidació.
3. En els supòsits previstos en l’article 6.2 d’esta ordenança la meritació es produirà en la data de
presentació de la sol·licitud corresponent.

V. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La base imposable per a l’exacció de la taxa està determinada:
1. En aquells que tenen subministrament domiciliari d’aigües, pel volum d’aigua consumit, mesurat
per comptador, expressat en metres cúbics.
2. En els aprofitaments privats d’aigües procedents de pous, mines, aqüeductes o provinents de
l’arreplega de pluvials, així com els abocaments procedents del freàtic o qualsevol altre origen, les
bases imposables es determinaran:
a) Per estimació directa, segons el cabal mesurat per registres permanents, que podran ser
limnígrafs o comptadors de cabals, establits a càrrec del contribuent.
b) Per estimació objectiva, com a resultat d’aplicar les fórmules següents en funció de l’ús o la
destinació de l’aigua:
1. L’aigua que s’utilitza en servicis:
S’han considerat uns consums fixos d’aigua diària per treballador segons el tipus d’ús que
es fa de l’aigua procedent del pou.
1.1. Inodors.

3

Q (m /any) =
(60 litres/dia) * (nombre treballadors) * (nombre dies laborables)
1.000
1.2. Inodors + piles.

3

Q (m /any) =
(100 litres/dia) * (nombre treballadors) * (nombre dies laborables)
1.000
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1.3. Inodors + piles + dutxes.

3

Q (m /any) =
(150 litres/dia) * (nombre treballadors) * (nombre dies laborables)
1.000
2. L’aigua que s’empra en jardins:

3

Q (m /any) =
3
(7 litres/m ) x (m ) x (nombre dies)
1.000
3

3

S’estima que la dotació d’aigua per al reg de jardins és de 7/m al dia i un nombre
determinat de dies a l’any.
3. L’aigua que s’utilitza en refrigeració.
3.1. Altres sistemes afigen una torre de refrigeració o de recuperació, que fa que el sistema
funcione en circuit tancat. Estes torres es buiden cada cert temps, per la qual cosa hem
de calcular:
3

3

Q (m /any) = (capacitat (m )) * (nombre buidatges/any)
3.2. En el cas que el circuit siga obert l’aparell aboque una quantitat d’aigua que es troba
estipulada pel fabricant per mitjà de l’expressió:
3

Q (m /any) = (nombre frigories/10) * (nombre hores)
1.000
4. L’aigua que s’utilitza en piscines.
S’estima que s’aboca el 5 per cent del cabal total de la piscina al dia. Per tant:
3

Q (m /any) =
(capacitat (m ) * (5%) * (nombre dies funcionament)
3

5. Xarxa d’incendis.
En este cas podem considerar que no es fa cap tipus d’abocament.
6. Procés industrial.
3

Coneixent el cabal en m /dia, i el nombre de dies d’ús a l’any, obtenim.
3

3

Q (m /any) = (cabal (m )) * (nombre dies)
7. Neteja.
7.1. Neteja d’una superfície.
2
S’estimen 5 litres/m dia per a netejar superfícies. Per tant:
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3

Q (m /any) =
2
(5 litres/m dia) * (nombre m ) * (nombre dies)
1.000
Pel tipus d’ús que es fa de l’aigua pot considerar-se que no s’aboca res.
2

7.2. Neteja de maquinària.
S’ha de conéixer el nombre de màquines que es netegen a l’any, i el nombre de litres
que s’usen per màquina, de manera que:
3

Q (m /any) =
(nombre màquines/any) * (nombre litres/màquina)
1.000
8. Galvanotècnia.
Segons consulta en el Parc Tecnològic de Paterna, s’establix per procés un cabal mitjà de
50 l/hora; per tant:
3
Q (m /any) =
50 l./hora * nombre hores
1.000
9. Resta de casos.
Considerem l’expressió general de la potència absorbida per una bomba centrífuga en
funció de l’altura d’impulsió i del cabal elevat:
3

Q (m /any) = P*n* 3.600 * 0.736 * (nre. dies x 24 hores) x (% ús)
9.81 * H
On:
P = és la potència de la bomba en CV.
N = és el nivell dinàmic (en el cas que no es conega, en tots els casos 0,65).
H = és la profunditat de les bombes fins a la cota zero de l’abocament.
% d’ús = el 3 % aplicant el consum de 24 hores/dia, en cas de mesurament horari per
comptador no s’aplicarà cap percentatge.

c) Per estimació indirecta, quan es produïsca alguna de les circumstàncies previstes en l’article 53
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
3. En els supòsits en què els usuaris de la xarxa de clavegueram siguen indústries que aboquen un
cabal sensiblement diferent del volum d’aigua consumida, la base imposable estarà determinada
pel volum d’aigua o altres líquids, efectivament abocat, acreditat tècnicament a satisfacció de la
corporació.
Article 6
1. Amb caràcter general, la quota tributària està composta per dos elements diferents, una part fixa
(tarifa de servici) i una altra part variable en funció del consum (tarifa de consum).
1.1. La part fixa o tarifa de servici es determina en funció del calibre de comptador instal·lat,
d’acord amb el quadre següent:
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Calibre
Comptador de 15 mm o menys
Comptador de 20 mm
Comptador de 25 mm
Comptador de 30 mm
Comptador de 40 mm
Comptador de 50 mm
Comptador de 65 mm
Comptador de 80 mm
Comptador de 100 mm
Comptador de 125 mm
Comptador de 150 mm
Comptador de 200 mm

€/mes per abonat
1,203
2,142
3,345
4,813
8,556
13,369
22,559
34,224
53,478
83,562
120,337
213,927

1.2. La part variable o tarifa de consum està formada pels següents trams de consum, expressats
en metres cúbics consumits, i pel prorrateig del preu assignat a cada tram.
Bloc
1
2
3
4

3

Consum m /mes
Fins a 6
Excés entre 6 i 12
Excés entre 12 i 30
Excés sobre 30

€/m

3

0,279209
0,320000
0,650000
0,980000

Respecte a la taxa de clavegueram i relativa a la part variable, les famílies nombroses que
aporten el seu corresponent certificat estaran incloses en el bolc 1.
2. Quan es presten els servicis complementaris que s’indiquen en este apartat, la quota tributària es
determinarà per una quantitat fixa d’acord amb les tarifes següents:
1. Permís d’abocaments a la xarxa municipal de sanejament ……………..………..….
188,28 euros
En cas d’efectuar-se analítica per part municipal s’incrementarà en ……….....
313,79 euros
2. Permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament ………. 188,28 euros
3. Servicis de camió cisterna mixt impulsor aspirador i amb dotació, per
hora o fracció ………………….………………………………………………………………………......
179,70 euros
4. S’aplicaran les tarifes vigents en l’ordenança de taxes per
actuacions urbanístiques en els casos següents:
a) Establiment de la xarxa de sanejament amb diàmetres d’alineacions
i rasants al voltant de parcel·la …...……………………………………………….…………
408,28 euros
Comprovació i replantejament de la xarxa secundària de clavegueram, fins a
un màxim de 5 pous consecutius ……………..........................................................
408,28 euros
Càlcul del disseny de xarxes de sanejament amb el programa Hidruval,
fins a 25 pous …………..…………………………………………………………………….……….
408,28 euros
b) Establiment de la xarxa de sanejament amb diàmetres d’alineacions i
rasants en suport magnètic al voltant de parcel·les: tarifa per
demarcació d’alineacions i rasants en suport magnètic ................................
408,28 euros
c) Consultes i informes sobre la xarxa de sanejament …..…………………………....
140,87 euros
Inspecció a grans col·lectors per interés particular: …………………………........
140,87 euros
Informació digitalitzada de la xarxa de sanejament. Format PDF …..………
140,87 euros
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Informació digitalitzada de la xarxa de sanejament. Bases de
dades: 6 € per pou, mínim: …………………………………………………………...............
Informació xarxa de clavegueram (SIRA) amb dades etiquetades, en
format paper:
Pla DIN A4 (màxim 20 pous): …………………………………………………………...........
Pla DIN A3 (màxim 40 pous): ……………………………………………………....………...
Pla DIN A2 (màxim 70 pous): ……………………………………………………....…………
Pla DIN A1: ………………………………………………………………………….……...………….
Pla DIN A0: …………………………………………………………………………....……………….

140,87 euros

140,87 euros
170,45 euros
219,15 euros
267,84 euros
365,24 euros

d) Expedició i reproducció de plànols de la xarxa de clavegueram sobre
bases municipals: tarifa per expedició i reproducció de plànols.
Regiran les tarifes següents per còpia, segons format i tipus de paper:
Euros
DIN A4, paper N .……………………………….……..
0,83
DIN A4, paper N, fotocòpia …………………..…
0,05
DIN A4, vegetal ………………………………..……...
2,71
DIN A4, polièster 50 ……………………………..….
3,20
DIN A3, paper N ………………………………..….…
1,59
DIN A3, vegetal ………………………………….…….
5,41
DIN A3, polièster 50 ……………………………...…
6,55
DIN A2, paper N ………………………………..……. 10,80
DIN A2, polièster 50 …………………………….….. 12,95
DIN A1, paper N ………………………………………
6,55
DIN A1, vegetal ………………………………….…… 21,60
DIN A1, polièster 50 ………………………….…….. 25,87
2
DIN A0/m , paper N .………………………...…..… 10,80
2
DIN A0/m , vegetal ………………………….……… 40,37
2
DIN A0/m , polièster 50 ………………….……..… 48,78

e) Expedició de cartografia informatitzada de la xarxa de clavegueram
en bases municipals: tarifa per expedició de cartografia en suport
magnètic (disquet format 3 i ½). Fitxer d’intercanvi DXF):
Escala
1/500 ………….
1/1000 ………….
1/2000 ………….
1/5000 ………….

Parcel·lari
97,51 euros
132,94 euros
177,17 euros
398,70 euros

Parcel·lari i planejament
…………….
132,94 euros
…………….
177,17 euros
…………….
248,06 euros
…………….
487,28 euros

VI. EXEMPCIONS
Article 7
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament determinats en les normes amb rang
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
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VII. GESTIÓ
Article 8
1. En els supòsits previstos en l’article 3.1.a i c d’esta ordenança l’Ajuntament de València confia la
gestió de cobrament de la taxa a les empreses concessionàries del servici de subministrament
domiciliari d’aigua potable al terme municipal.
2. 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.
3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament d’aigua es nega a satisfer la quota de la
taxa a l’empresa subministradora, esta quedarà rellevada de la seua obligació amb l’Ajuntament
en donar compte de la negativa, prou provada, a l’Administració municipal, la qual procedirà a
expedir amb caràcter excepcional la liquidació oportuna.
4. En els supòsits a què es referix el punt 2 de l’article 5 els subjectes passius estaran obligats a
presentar instància dirigida al Servici del Cicle Integral de l’Aigua en què es faran constar tant les
dades identificatives del subjecte passiu com de l’aprofitament i la base imposable de la taxa,
determinada d’acord amb allò que es preveu en el punt 2 esmentat, perquè una vegada
efectuades les comprovacions oportunes es remeta informe el Servici de Gestió Tributària
Específica Activitats Econòmiques a fi de practicar la liquidació corresponent.
5. En els casos de cabals industrials, servits per empreses subministradores, l’Administració municipal
practicarà directament les liquidacions complementàries que siguen procedents, per aplicació del
que es preveu en l’apartat 3 de l’article 5.
6. No s’inclourà la taxa objecte d’esta ordenança en la facturació de mínims realitzada per la
companyia subministradora, per constituir la base imposable el volum d’aigua efectivament
consumit.
7. Les persones interessades en la prestació d’algun dels servicis establits en l’article 6.2 d’esta
ordenança hauran de procedir prèviament al pagament de la liquidació provisional del servici
sol·licitat, requisit sense el qual no podrà tramitar-se la sol·licitud esmentada.

VIII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9
Caldrà ajustar-se a les disposicions de la Llei General Tributària, de l’Ordenança Fiscal General i de la
resta de disposicions concordants i complementàries.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entra en vigor el dia que es publica en el Butlletí Oficial de la Província,
comença a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020 i es manté en vigor fins que se n’acorde la
modificació o derogació.
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