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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1. 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 2. 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 clavegueram.
b) La prestació i manteniment del servei d’evacuació d’aigües residuals, pluvials i
excretes mitjançant la taxa de clavegueram.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 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 subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública
Article 4. 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.
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Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
a) La quota tributària corresponent a l’autorització de presa a la xarxa de
clavegueram s’exigirà una sola vegada per a cada presa i consistirà en la quantitat
fixa de 205,49 euros.
b) L’import de la garantia a constituir serà de 1.200,00 euros.
c) La quota tributària per a la prestació i manteniment del servei de l’evacuació
d’aigües residuals, pluvials i excretes mitjançant la xarxa de clavegueram s’aplicarà
segons el tipus de quota fixa que correspongui a cada immoble o finca i de la quota
variable en funció de l’aigua subministrada, mesurada en metres cúbics.
•

Quota fixa (segons tipus i activitat)

Domèstic
Industrial (indústria, comerç, professionals ind.)
•

2,3050 (euros/trimestre)
6,4587 (euros/trimestre)

Quota variable (en funció dels metres cúbics subministrats)

En tot tipus d’immobles i finques, per cada m3.

0,1075 (euros/m3)

A aquests imports se’ls aplicarà l’IVA corresponent en el cas que hi sigui d’aplicació.
Article 7è. Meritació
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 a la
xarxa de clavegueram quant a la liquidació dels drets que s’indiquen a l’apartat a) de
l’article anterior.
b) Respecte a garantia a constituir per a la correcta connexió a la xarxa, un cop
aprovada la llicència i com a tràmit previ a l’obtenció definitiva de la mateixa, caldrà
constituir a fiança que s’esmenta a l’apartat b) de l’article anterior, a la Caixa de la
Corporació.
c) Respecte la quota tributària per a la prestació i manteniment del servei municipal de
l’evacuació d’aigües a que fa referència l’article anterior, apartat c), aquesta
s’acreditarà quan s’esdevingui algun dels següents supòsits:
•
•

en el moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança pels immobles o finques que
ja disposin de l’escomesa d’evacuació d’aigües residuals.
en el moment de formalitzar un nou contracte de subministrament d’aigua potable
municipal.
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La tributació per a la prestació i manteniment del servei municipal d’evacuació d’aigües
residuals, pluvials i excretes constitueix un fet de caràcter obligatori per a tots els
immobles o finques que les seves aigües desguassin a la xarxa de clavegueram.
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, la taxa
s'acredita el dia primer de cada any.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
a) Autorització de presa a la xarxa
El sol·licitant formularà la sol·licitud d’autorització de presa a la xarxa mitjançant
instància per la qual se li practicarà liquidació per part de l’Ajuntament o òrgan en qui
hagi delegat i que serà notificada en els períodes fixats a l’article 20 del Reglament
General de Recaptació. L’Ajuntament concedirà llicència per connexió a la xarxa
establint les condicions tècniques que consideri oportunes per al bon
desenvolupament del servei.
b) Prestació i manteniment del servei de clavegueram municipal.
El sol·licitant d’aquest servei formularà una declaració d’alta en el mateix moment que
formalitzi el contracte d’alta al servei municipal d’aigua.
La quota tributària per a la prestació i manteniment del servei municipal de l’evacuació
d’aigües residuals, pluvials i excretes que s’acrediti per aquesta taxa es recaptaran junt
amb el subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós tributs es notificaran en
el mateix rebut. En l’esmentat rebut s’indicarà que la taxa objecte de la present
regulació es recapta per compte de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Article 9. Consideracions tècniques
1.- Tots els immobles o finques del municipi amb façana als carrers, vials o places que
disposin de xarxa de clavegueram municipal estan obligats a desguassar les seves
aigües residuals a l’esmentada xarxa mitjançant la corresponent escomesa.
En el cas d’existència de xarxa separativa (residual i pluvial) cada immoble o finca
disposarà del nombre d’escomeses necessàries per a desguassar les seves aigües a
la xarxa corresponent.
2.- Tot immoble o finca ha de disposar d’un sistema de registre sifònic a la sortida de la
propietat, per tal de facilitar la neteja de l’escomesa i de la instal·lació interior e cas
d’obstrucció o, en cas que sigui necessari, el control dels abocaments que s’hi
produeixin.
3.- Quan la cota de sortida d’un immoble o finca no permeti el vessament directe a la
xarxa de clavegueram, aquest haurà de disposar, com a part de la seva instal·lació
interior, d’un sistema de reelevació d’aigües residuals adequat a les seves necessitats
per tal de garantir un bon funcionament de la xarxa.
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4.- Queda prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol
sòlid, líquid o gas que sigui indissoluble en l’aigua, inflamable, explosiu, tòxic,verinós o
que, per la seva naturalesa, pugui obstruir la xarxa o deteriorar-la.
Article 10. 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.
Disposició Addicional. 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
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada a Caldes de Montbui el 27 d’octubre de 2016, elevada a definitiva en data
22 de desembre de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 30 de
desembre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

