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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 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 
57/2003, de16 de desembre, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 al 19 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladors 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 57de l'esmentat RDL 
2/2004. 
 
 
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 de 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. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que 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 de serveis del numero 1.b) de l'anterior article, els ocupants o usuaris 
de les finques beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol. 
 
2.- En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu 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 no 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 de la primera acreditació de la taxa 
posterior a l'alta en el registre de contribuents. 
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Article 4t. Responsables. 
 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques o jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les 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 Tributaria. 
 
 
Article 5è. Quota tributaria. 
 
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 d’euros. El 
pagament d’aquesta quota suposa el dret a la connexió i a la inspecció per part dels serveis 
tècnics de la Corporació.  
 
A aquests efectes s’aplicarà la tarifa següent: 
 
Per connexió a la xarxa de clavegueram: 
 
Habitatge unifamiliar             390,66 € 
 
Habitatges plurifamiliars:       De 2 a 5 habitatges      650,76 €  
    De 6 a 9 habitatges       910,86 € 
    De 10 a 13 habitatges     1.170,96 €  
  
Per cada tram de 4 habitatges s’incrementarà en            260,10 €   
 
Per activitats no residencials s’aplicarà l’import corresponent a l’habitatge unifamiliar. 
 
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, mesurada en metres cúbics, 
utilitzada en la finca. 
 
A aquests efectes, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

Quota de servei (€/abonat/mes) 0,7082 €/abonat/mes 

Fins a 15 m3/mes 0.0799 €/ m3 

Excés 15 m3/mes 0,1453 €/ m3 

 
 
3. Les persones que no siguin usuàries del servei de distribució municipal d’aigua, tributaran 
per l’equivalent a la quota mínima, més el consum de 15 m3/abonat/mes. 
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Article 6è. Acreditació 
 
1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan  s'inicia l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia: 
 
a) En la data de presentació de la corresponen sol·licitud de llicència de presa, si el subjecte 
passiu la formulava expressament. 
b) Des que te lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditació 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 i 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 als de l'alta en el registre de contribuents, l'acreditació de la 
taxa es produeix el primer dia de l’any. 
 
Article 7è. 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 que es 
produeix la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes 
ultimes 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 baixa. 
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà 
d'ofici. 
 
2.- 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 s'haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l'article 62.2 de la Llei 
General Tributària 
 
3.- La liquidació es practicarà trimestralment, i s’haurà de pagar per domiciliació bancària, 
juntament amb el rebut que amb  aquesta mateixa periodicitat passa al cobrament l’empresa 
subministradora d’aigua potable SOREA. L’apartat corresponent a clavegueram anirà 
clarament desglossat de la resta de conceptes del rebut trimestral.  
 
4.- En el cas dels subjectes passius que no siguin usuaris del servei de distribució municipal 
d’aigua, es realitzarà el pagament amb un únic rebut corresponent a la taxa assenyalada a 
l’article 5è apartat 3r. 
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Article 8è. 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 9è. 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 
 
Disposició final. Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de data 26 
d’octubre de 1989, ha estat modificada posteriorment pels Plens de dates 30/10/90, 8/11/91, 
19/09/92, 23/12/93 ,11/11/96, 16/11/98, 9/11/99, 13/11/00, 21/12/01, 18/11/2002, 17/11/2003 
,13/11/2006,17/12/2007, 10/03/2008, 15/12/2008, 21/12/2009, 15/10/2013 i 17/10/2017. 
Començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 
La Secretària accidental,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
 
Gemma Parra i Masip     Rosa M. Fonoll i Ventura 

 
 
 
 
 


