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Ordenança Fiscal núm. 8
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües
residuals, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren 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 estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny.
Article 3r.- Subjectes passius
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 següents:
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 de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries 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 el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la
taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
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Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària
Article 5è.- Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa
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 la quantitat fixa d’euros
establerta en les tarifes següents.
2.La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració consistirà en una quantitat fixa més una quantitat segons els m3 consumits.
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Quantitat fixa per la prestació del servei
a.- Usuari domèstic
b.- Comercial i industrial
Quantitat variable per la prestació del servei
a.1 Usuari domèstic:
- Més de 10m3 i fins 20 m3
- Més de 20 m3
a.2 Usuari comercial i industrial:
- Més de 10m3 i fins 20 m3
- Més de 20 m3
Dret de connexió:
- Per habitatge
- Per locals comercials/equipaments
- Per indústries fins a 800 m²
- Per indústries de més de 800 m²

Anual
14,70 €
39,40 €
mensual
0,0613 €/m3
0,123 €/m3
0,1642 €/m3
0,328 €/m3

109,59 €
154,50 €
219,18 €
3.090,00 €

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al mínim
facturable per un subministrament.
La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima
exigible.
Això prenent com a base per a l’exacció de la taxa:
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a) En el subministrament domiciliari d’aigua, el volum d’aigua registrat per l’entitat
subministradora i
b) En les fonts pròpies de subministrament, el volum d’aigua registrat per comptador,
si n’hi ha, o per estimació mitjançant aforament I assignació de 4.000 h/any o, i
exclusivament en l’ús d’usuari domèstic, mitjançant assignació de 18 m3 trimestre.
Article 7. Gestió de la taxa i obligacions formals dels subjectes passius
1. La taxa serà exigida a través d’un sistema d’autoliquidació, si bé els subjectes
passius podran acollir-se al règim de compliment de les seves obligacions materials
i formals a través de la companyia amb la qual tingui contractat el servei
d’abastament domiciliari d’aigua potable, d’acord amb l’apartat següent.
2. Els subjectes passius no acollits al règim de compliment de les seves obligacions a
través de la companyia subministradora d’aigua hauran de:
a) Donar-se d’alta en el registre de subjectes passius no acollits al sistema
de gestió d’aquesta taxa a través de la factura de l’aigua, utilitzant per
això el model d’imprès aprovat. Aquesta declaració d’alta sortirà efectes
en els períodes successius en tant el subjecte passiu no sol·liciti acollirse al sistema de gestió a través de la factura d’aigua.
b) Presentar autoliquidació dintre del termini comprès entre l’1 de maig i el
30 de juny següents a cada meritament, o dintre dels 30 dies hàbils
següents al meritament si aquest és posterior a l’1 de gener. A aquests
efectes, es remetrà per correu un document cobratori que serà apte i
suficient per, una vegada signat, utilitzar com imprès d’autoliquidació, i
realitzar l’ingrés a l’entitat col·laboradora. En cas de pèrdua, els subjectes
passius podran obtenir un duplicat.
3. En cas que un subjecte passiu acollit al sistema de gestió mitjançant la factura
d’abastament d’aigua decideixi desvincular-se d’aquest sistema, la corresponent
declaració d’alta haurà d’anar acompanyada de l’autoliquidació de la quota anual
que correspongui, minorada en l’import de les quantitats ja abonades a través de la
factura.
4. L’autoliquidació anirà en tot cas acompanyada de l’ingrés a través de les entitats
col·laboradores que s’indicaran a l’instrument cobratori enviat al subjecte passiu, al
que es fa referència a la lletra b) del número 2 d’aquest article, i en els edictes i
anuncis del període cobratori que es publiquin.
L’autoliquidació es presentarà a l’entitat col·laboradora i a la mateixa s’adjuntaran
els rebuts corresponents als dotze mesos transcorreguts fins el 30 de setembre
anterior al meritament, així com en el seu cas els rebuts que justifiquen les
deduccions practicades en la quota anual autoliquidada.
5. L’ingrés serà verificat per la Tresoreria de l’Ajuntament o la de l’Ens delegat.
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6. En cas d’incompliment de les seves obligacions pel subjecte passiu, l’Ajuntament o
l’Ens delegat practicarà d’ofici la incorporació al registre i, en el seu cas, la
liquidació o liquidacions que procedeixin.
7. Les quotes no satisfetes en període voluntari es faran efectives en via de
constrenyiment, i es podrà encomanar l’execució a un altre ens de dret públic.
8. El pagament de la taxa s’acreditarà a través del document cobratori a què es fa
referència en el número 2 d’aquest article, amb la validació mecànica de l’entitat
col·laboradora, o a través dels rebuts corresponents a l’abastament domiciliari
d’aigua, si els mateixos inclouen l’import de la taxa d’acord amb el previst a l’article
següent.
9. El procediment executiu s’iniciarà per les autoliquidacions no presentades i/o no
ingressades al dia següent a la finalització del termini per efectuar l’ingrés establert
a l’ordenança.
10. Els obligats tributaris hauran de presentar les declaracions relatives a les
circumstàncies o elements que puguin afectar a la determinació o quantificació de
la taxa amb anterioritat al seu meritament.
11. L’incompliment de l’obligació de l’apartat anterior per part dels obligats tributaris
determinarà que la taxa es gestioni de la forma que es detalla en l’article 7
d’aquesta ordenança.
Article 8. Gestió mitjançant les entitats subministradores d’aigua potable
1. En virtut dels convenis que se signin amb entitats subministradores d’aigua potable,
aquestes incorporaran a la factura del servei que presten la quota de la taxa
corresponent als subjectes passius que no figuren en el registre a què fa referència
l’article anterior. A aquests efectes, el registre, i les seves altes i baixes, serà
comunicat a la companyia subministradora d’aigua.
La incorporació es realitzarà d’acord amb el reglament d’aigua, com a concepte
independent del consum d’aigua, i d’acord amb el model aprovat.

2. La companyia subministradora liquidarà i ingressarà a l’Ajuntament o Ens delegat
les quantitats efectivament percebudes en concepte de quota o fracció de quota de
la taxa, en els terminis i forma que s’estableixin, d’acord amb els criteris fixats en el
corresponent conveni. El Conveni, dins els límits de quantia d’autorització de
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despesa que prevegin les bases d’execució del Pressupost, podrà preveure una
compensació a l’entitat subministradora, obligació aquesta, en la qual restarà
subrogat l’Ens delegat, en el seu cas.
3. Si el titular del contracte de subministrament domiciliari d’aigua no satisfà la quota
de la taxa que li correspongui, o fracció de quota de la mateixa, l’entitat
subministradora donarà compte, justificadament, a l’Ajuntament o a l’Ens delegat,
que procediran conforme a allò previst a l’article 6.6.
Article 9 Exempcions i bonificacions
Estaran exempts de la taxa aquells equipaments i punts de subministrament de titularitat
municipal
Article 10è.- Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol•licitud de la llicència de presa, si el
subjecte passiu la formulà expressament.
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 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 a la xarxa.
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la
taxa es produeix el dia primer de cada any.
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Article 11è.- Règim de declaració 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 en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent.
Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es
practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes 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 s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el subministrament
d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en el mateix rebut.
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol•licitud corresponent i,
una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació
que s'escaigui, la qual haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei
General Tributària.
Article 12è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Article 13è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col•laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul•lació, total o parcial, de
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les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient
Disposició addicional segona.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament en data 5.11.2015, entrarà en vigor
al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà
fins la seva modificació o derogació expressa.
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