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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa 
en els artic, i de conformitat amb el que es disposa als article 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de 
clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 57 de l’esmentat text refós. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
a) L'activitat municipal tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions 
necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal. 
 
b) La prestació dels serveis d’evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant 
la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les. 
 
2. No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes o declarades ruïnoses. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sigui: 
 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o el 
titular del domini útil de la finca. 
 
b) En el cas de prestació dels serveis de núm. 1 b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de 
les finques del terme municipal beneficiaris d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol, 
propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari. 
 
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels 
habitatges o locals els propietaris d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les 
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris i respectius del servei. 
 
Article 4t. Ampliacions de la xarxa i noves canalitzacions 
 
1. Quan s'hagi d'efectuar una prolongació de la xarxa general, anirà a càrrec del sol.licitant la 
totalitat de les despeses que s'originin a causa de l'ampliació esmentada. 
Les obres d'ampliació les farà l'Ajuntament titular del servei, que podrà executar-lo directament per 
administració o bé adjudicant el projecte d'acord amb els procediments previstos en la Llei 30/07 
LCSP. La direcció, vigilància i inspecció de les ampliacions de la xarxa sempre les efectuarà 
directament l'Ajuntament a través dels serveis tècnics que, a la vegada, establirà les condicions i 
especificacions tècniques que s'haurà de tenir en compte inexcusablement en l'execució. 
Les prolongacions de la xarxa s'hauran de realitzar generalment en terrenys de domini públic. 
Durant un termini de 5 anys, comptats a partir de l'acabament de la instal.lació, els nous usuaris 
que connectin al ramal establert satisfaran als que van finançar l'obra l part proporcional que els 
correspongui en funció del seu cost total. 
Si les obres de la nova instal.lació o millora haguessin estat finançades totalment o parcialment per 
l'Ajuntament, aquest podrà repercutir-ho econòmicament en els abonats beneficiaris a través de la 
tarifa o dels drets de connexió. 
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2. De conformitat amb la legislació urbanística la instal.lació del servei de clavegueram a un 
determinat polígon residencial o industrial serà a càrrec i per compte del promotor o propietaris del 
sòl afectat. Aquests es faran càrrec de tots els costos de la instal.lació del servei de clavegueram 
incloses les connexions a la xarxa existent, d'acord amb el projecte autoritzat per l'Ajuntament. 
 
3. En el supòsit que urbanitzacions ja executades i amb servei d'aigua, vulguin cedir total o 
parcialment les seves instal.lacions a l'Ajuntament per poder beneficiar-se del servei municipal 
d'abastament d'aigua hauran de presentar un projecte de les obres necessàries per a efectuar la 
connexió o bé demanar que l'Ajuntament el redacti. Les obres seran en els dos supòsits a càrrec 
dels beneficiaris del subministrament. 
 
Article 5è. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa 
de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en una quantitat fixa de pessetes. 
 
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es 
determinarà en funció de la quantitat d'aigua. 
 
“Aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent: 
Connexió a la xarxa, per cada habitatge 150,00 € 
Habitatge, finques o locals a què fa referència l’article 7è d’aquesta 
ordenança que no consumeixi aigua 

 
120,00 €/trimestre 

Quota de servei 7,00 € / trimestre 
Quota consum de 0 fins a 15 m3/trimestre d’aigua 0,15 €/ m3 
Quota consum més de 15 m3/trimestre d’aigua facturats 0,30 € / m3 
Volum d’excés per fuita 0,1788 €/m3 
Manteniment escomesa 0,12€/mes 

 
En cas que per qualsevol causa, no sigui possible la medició dels consums d'acord amb la 
facturació lliurada per l'empresa concessionària pel servei municipal de subministrament d'aigua 
potable, s'aplicarà un preu alçat per trimestre. 
 
No es concedirà cap exempció no bonificació en l'exacció d'aquesta taxa. 
 
La tarifa per volum d’excès per fuita s’aplicarà, sempre i quan, es compleixin les següents 
condicions: 
 
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua. 
b) Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat subministradora la 

documentació justificativa de la reparació de la fuita. 
 
El càlcul del volum d’excès: 
1. Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts 
en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita. 
2. Per a aquest consum s’aplicaran els trams estàndards de la tarifa d’aigua municipal vigents en 
el període de consum de la factura en què s’acredita la fuita. 
3. Per al volum d’excés, resultant de la diferència entre el consum real i l’estimat, s’aplicarà la tarifa 
especial per fuita d’aigua.” 
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Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'activitat municipal que constitueix 
el fet imposable i s'entendrà que aquesta s'inicia: 
 
a) En la data de presentació de la corresponent sol.licitud de llicència de presa. 
 
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per 
aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència 
d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la 
seva autorització. 
 
2. Els serveis d’evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són 
de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o 
vies públiques on hi hagi servei de clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca 
no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa 
de la xarxa. 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en 
el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la 
variació de titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions 
tindran efecte a partir de la data de la primera liquidació que es practiqui declaracions d'alta i de 
baixa. 
 
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici. 
 
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos terminis que els 
rebuts de subministrament i consum d'aigua. 
 
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol.licitud corresponent i, una 
vegada concedida, els serveis de recaptació de l'Ajuntament practicaran la liquidació que 
s'escaigui, la qual es notificarà per ingrés directe en la forma i terminis que fixa el Reglament 
General de Recaptació. Amb el document que acrediti el pagament dels drets de connexió el 
contribuent podrà presentar-lo a l'empresa concessionària de la gestió del servei per a la signatura 
del contracte corresponent. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal ha estat modificada per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió 
celebrada el dia 23 de novembre de 2009, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província, i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
Signat i rubricat, L’Alcalde, Francesc Sancho Serena.-Davant meu, La Secretària. 
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