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TAXES DE CLAVEGUERAM 
 
 
Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, l'article 57è del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è 
del mateix text refós, s'estableixen taxes per la prestació del servei de clavegueram que es regei-
xen pels articles 20 a 27 del text refós esmentat. 

 
 
I. Clavegueram 

 
Art. 2n. Fet imposable. El fet imposable és determinat per la prestació dels serveis següents: 

l'activitat de vigilància especial i les de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la 
xarxa municipal de clavegueram amb independència, en tots els casos, de la intensitat i la fre-
qüència amb què s'utilitzi. 

 
Art. 3r. Subjectes passius. 1. La taxa recau sobre: 
a) Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes domiciliàries d'aigua. 
b) Els titulars dels aprofitaments privats d'aigües subterrànies. 
c) En els serveis de caràcter voluntari, el subjecte passiu és directament el peticionari. 
2. Això no obstant, en el supòsit de l’apartat a) anterior, les entitats subministradores, com a 

substituts del contribuent, són obligades tributàries al pagament de la taxa, l’import de la qual han 
d'incorporar a la facturació del consum. 

 
Art. 4t. Bases. 1. Constitueixen la base per a l'exacció de la taxa: 
a) En el subministrament domiciliari d'aigües, el volum d'aigua consumit, mesurat pel compta-

dor. 
b) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents de pous, el volum del cabal 

del qual podrà estar determinat d'acord amb la potència en quilowatts dels motors d'acció de les 
bombes d'elevació de les aigües subterrànies, d'acord amb la fórmula següent: 

Q = 300.000 
     P     , 
 H + 20 

en la qual "Q", expressat en metres cúbics/any, representa el cabal; "P", la potència en quilo-
watts (kW), i "H", la profunditat mitjana de l'aqüífer expressada en metres. 

c) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d'una mina, el volum del ca-
bal mesurat pel mètode químic de dilució. 

2. Quan en els casos b) i c) de l'apartat anterior hi hagués disconformitat dels subjectes pas-
sius amb les bases fixades per l'Administració, s'establiran a càrrec seu uns registres permanents 
que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals. 

3. En el cas d'avaria del comptador de cabal d'aigua que no sigui notificada a l'Administració, 
la base imposable per a l'exacció que correspon al període de temps de no-funcionament del 
comptador es determinarà per la fórmula alternativa de la potència o bé segons el consum enre-
gistrat per l’última lectura anotada a la llibreta del comptador. 

 
Art. 5è. Tipus impositiu. 1. El tipus de gravamen serà de 0,1510 € per metre cúbic de con-

sum d’aigua sobre la base definida en l’article anterior. 
2. En funció del tram de consum mensual de l’abonat, s’aplicaran els coeficients següents: 
a) Consum mensual igual o inferior a 12 metres cúbics: 1. 
b) Consum mensual superior a 12 metres cúbics: 1,5. 
3. En el cas d’usos domèstics d’aigua i sempre que el nombre de persones per habitatge sigui 

superior a quatre, el primer tram de consum a què fa referència l'apartat 2n s'ha d'incrementar en 
3 metres cúbics per mes per cada persona addicional que hi convisqui. 

 
Art. 6è. Obligació de contribuir. L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei, con-
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siderat com a servei públic essencial per a l'ús d’habitatges i locals. 
 
Art. 7è. Declaració i recaptació. 1. La recaptació de la present taxa es farà mitjançant la in-

corporació del seu import al rebut de subministrament d'aigua. 
2. Les empreses subministradores han de declarar i liquidar a l’Administració municipal les 

quantitats recaptades, i estan obligades al pagament de les quantitats corresponents a l’aplicació 
de la taxa que no hagin repercutit en llurs abonats, llevat el que preveu l’apartat 3r següent. 

3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domiciliària de l'aigua es 
nega a satisfer la quota de la taxa a l'empresa subministradora, aquesta companyia quedarà 
exonerada del deute tributari i donarà compte de la negativa, suficientment provada, a l'Adminis-
tració municipal, la qual procedirà a girar la liquidació corresponent. 

 
II. Treballs de neteja, inspecció i control 

 
Art. 8è. Fet Imposable. Constitueix el fet imposable l'execució dels treballs de neteja, inspec-

ció i control prestats pels serveis de clavegueram.  
 
Art. 9è. Subjectes passius. Tenen la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa totes 

les persones físiques o jurídiques que sol·licitin, utilitzin o aprofitin els serveis de clavegueram en 
benefici particular com a suport necessari de les seves activitats. 

 
Art. 10è. Quantia. La quantia de la taxa s’establirà d'acord amb els conceptes que figuren a 

continuació: 
 

 Dia Nit i Festiu 
Hora o fracció d’equipament mixt d’aspiració-impulsió   

amb recirculació i dotació de 3 operaris 172,37 193,05 
 

Hora o fracció d’equipament mixt d’aspiració-impulsió   
convencional i dotació de 3 operaris 141,42 158,38 
   

Hora o fracció d’equipament aspirador per transport   
pneumàtic de 4 operaris 
 

196,30 202,57 

Hora o fracció d’equipament d’inspecció mitjançant         
Càmera de TV amb dotació de 2 operaris 123,92 138,78 
   

Hora o fracció d’equipament d’inspecció amb furgoneta    
i dotació de 2 operaris 55,23 61,86 
   

Hora o fracció d’equipament d’inspecció amb furgó i   
dotació de 2 operaris 56,95 63,78 

Hora o fracció de peó-conductor addicional 22,19 24,84 
Hora o fracció de peó addicional 21,10 23,63 
Hora o fracció d’oficial addicional 23,18 25,95 
Hora o fracció d’encarregat de zona addicional 30,76 33,37 
Hora o fracció d’encarregat addicional 37,73 42,25 

 
Art. 11è. Obligació de pagament. L’obligació de pagament neix en el moment en què se 

sol·licita el servei. 
 
Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Mu-

nicipal en data 23 de desembre de 2009, començarà a regir l’1 de gener de 2010 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
 


