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Ordenança Fiscal núm. 27
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. El fet imposable està determinat per la prestació del servei de vigilància, conservació i neteja de
la xarxa de clavegueram general.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.
Article 3. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei esmentat, considerant com annex i
indispensable a l’ús dels estatges i locals, i per la possibilitat d’abocament de les aigües residuals a
la xarxa municipal de clavegueram.
Article 4. Subjectes passius
1. Tindran la consideració de subjectes passius en concepte de contribuents:
a) Les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, titulars beneficiaris dels contractes de subministrament domiciliari d’aigua, sigui en
qualitat de propietaris o arrendataris de locals, que la rebin per mitjà d’una entitat
subministradora, o la captin mitjançant instal·lacions pròpies o en règim de concessió de
proveïment, en el que respecta a les quotes de conservació de la xarxa.
b) En el que respecta a les quotes de nova escomesa, són subjectes passius les persones físiques
o jurídiques i les entitats a que es refereix la Llei general tributària que sigui el propietari,
l’usufructuari o titular del domini útil de la finca, on s’hagi d’efectuar la presa a la xarxa.
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2. Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els propietaris de les
finques arrendades.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors i els síndics, els interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala la
Llei general tributària.
Article 5. Responsables i successors
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigirà als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.
Article 6. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 7. Base imposable
Constituirà la base per a l’exacció de la taxa pel servei de clavegueram, l’import facturat, sense
impostos, en concepte d’aigua, excloent-hi la conservació de comptadors durant cada període de
facturació.
En la tarifa per noves connexions la base serà l’import global de les diverses unitats d’obra
necessàries per efectuar la presa a la xarxa municipal.
Article 8. Mitjans de determinació de la base imposable
La base imposable es determinarà en la forma següent:
Amb caràcter general els subjectes passius que consumeixin aigua exclusivament de la xarxa
municipal, per estimació directa mitjançant comptador o uns altres procediments de
mesurament.
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Amb caràcter específic els subjectes passius que consumeixin aigua que no siguin
exclusivament de la xarxa municipal, per estimació directa mitjançant comptador o uns altres
procediments de mesurament.
Amb caràcter extraordinari, els subjectes passius que disposin de pou propi, hauran d’instal.lar
al seu càrrec un sistema de mesurament directe per comptador, del tipus homologat per
l’Ajuntament i segons la normativa aprovada pel que fa a les canonades, aixetes de pas i altres
elements accessoris de la instal·lació, per tal
de determinar l’aigua que consumeix de l’esmentat pou, amb independència de si en
consumeix o no de la xarxa municipal.
Article 9. Tarifes
1. El tipus de gravamen serà del 13,50 per 100 de la base imposable, definida a l’Ordenança fiscal
número 13 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
Aquest tipus s’aplicarà a la base imposable neta d’impostos.
La tarifà serà d’aplicació a tot el terme municipal on es presta el servei de clavegueram públic.
S’estableixen els preus unitaris següents per: obra civil, connexions d’escomeses a la xarxa de
clavegueram, canonades, tapes de registre, arquetes i pous de registre, segons es descriu en la
disposició addicional primera d’aquesta ordenança fiscal.
Article 10. 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
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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.
Article 11. 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 12. Declaració
1. L’alta en el padró serà simultània a la contractació del servei d’aigua, i serà notificada a
l’Ajuntament o a l’ens delegat per la companyia concessionària o qualsevol altre companyia
que presti el servei en el municipi.
2. Pels immobles que no tinguin connexió a la xarxa municipal d’abastament d’aigua, o que
tenint-ne disposin de captacions pròpies, s’haurà de presentar alta expressa en els serveis de
l’empresa concessionària, pels propietaris dels mateixos.
3. Els propietaris dels immobles formularan la corresponent sol·licitud per a la presa a la xarxa
municipal de clavegueram.
Article 13. Recaptació i gestió per part de l’empresa concessionària del servei municipal d’aigua
potable
1. Pels abonats al servei municipal de subministrament d’aigua potable la recaptació en període
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voluntari es realitzarà per l’empresa concessionària del servei, en base al padró estimat segons
els consums anteriors i a les variacions de les tarifes d’aigua, modificat en base als consums
reals de cada període.
2. La recaptació es podrà realitzar per rebut separat o en unitat d’un rebut amb la facturació del
subministrament d’aigua. En aquesta última modalitat, la quota de la taxa figurarà com a
concepte independent del consum d’aigua, i en nota al peu es consignarà l’aclaració a l’usuari
sobre el concepte i l’autorització de l’esmentada taxa.
3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament d’aigua es negués a satisfer la quota
de la xarxa a l’empresa concessionària del servei, es seguirà el procediment recaptatori segons
es descriu en la Disposició addicional segona d’aquesta ordenança fiscal.
4. Pel que respecta a les liquidacions per noves escomeses a la xarxa de clavegueram, es
practicarà la liquidació que s’escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe, seguint el
procediment de la Disposició addicional segona d’aquesta ordenança fiscal.
Article 14. Exclusions
Queden exclosos de l’aplicació de la taxa pel servei de clavegueram:
a)
Proveïment en alta a uns altres serveis públics de distribució d’aigua potable.
b)
La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a l’alimentació de fonts
públiques i monumentals, de boques de rec, i d’extinció d’incendis pel servei públic.
c)
La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.
d)
Els subministraments destinats a la construcció d’habitatges (provisionals d’obres), durant
el temps que duri la construcció o estigui en vigència la llicència d’obres.
Article 15. 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 16. Gestió per delegació a favor de l’ORGT
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
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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 les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.

Disposició addicional primera
PREUS UNITARIS 2012 DE CLAVEGUERAM
OBRA CIVIL
REF UNIT. CONCEPTE
Demolició paviment 0,6 m base formigó màx 10
M-1 m.l. cm
M-2 m.l. Tall i demolició paviment en rasa de 0,4 x 0,6 m
M-3 m.l. Tall i demolició paviment en rasa de 0,6 x 0,8 m
M-4 m.l. Excavació mecànica de rasa de 0,4 x 0,6 m
M-5 m.l. Excavació mecànica de rasa de 0,6 x 0,8 m
M-6 m.l. Excavació mecànica de rasa de 0,6 x 1,2 m
M-7 m.l. Excavació manual de rasa de 0,4 x 0,6 m
M-8 m.l. Excavació manual de rasa de 0,6 x 0,8 m
M-9 m.l. Excavació manual de rasa de 0,6 x 1,2 m
M-10 m.l. Llit sorra per canonada en rasa de 0,4 x 0,6 m
M-11 m.l. Llit sorra per canonada en rasa de 0,6 x 0,8 m
M-12 m.l. Rebliment i piconatge de rasa 0,4 x 0,6 m
M-13 m.l. Rebliment i piconatge de rasa 0,6 x 0,8 m
M-14 m.l. Protecció H-150 (10 cm) en rasa de 0,4 x 0,6 m
M-15 m.l. Protecció H-150 (10 cm) en rasa de 0,6 x 0,8 m

P.V.P. €
4,83
8,06
8,54
18,59
24,10
35,97
28,29
36,66
58,24
6,94
8,98
10,51
12,60
14,44
17,27
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M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23

Reposició asfàltica en rasa de 0,4 x 0,6 m
Reposició asfàltica en rasa de 0,6 x 0,8 m
Reposició panot en rasa de 0,4 x 0,6 m
Reposició panot en rasa de 0,6 x 0,8 m
Retirar restes a l'avocador en rasa de 0,4 x 0,6 m
Retirar restes a l'avocador en rasa de 0,6 x 0,8 m
Vallat de seguretat i senyalització de l'obra
Transport de maquinària a obra

34,12
40,83
21,02
27,23
8,98
11,70
65,49
65,49

CONNEXIONS D'ESCOMESES
REF UNIT. CONCEPTE
P-1
ut.
Connexió DN160-200 a DN 300-500 fibrociment.
P-2
ut.
Connexió DN 160-200 a canonada DN 315 PVC
P-3
ut.
Connexió DN 160-200 a canonada DN 400 PVC
P-4
ut.
Connexió DN 160-200 a canonada DN 630 PVC

P.V.P. €
368,42
331,75
380,87
452,16

CANONADA PVC JUNTA AUTOMÀTICA
REF UNIT. CONCEPTE
Q-1 m.l. Canonada PVC de 160 mm
Q-2 m.l. Canonada PVC de 200 mm

P.V.P. €
9,29
13,31

Q-3
Q-4
Q-5
Q-6
Q-7
Q-8

m.l.
m.l.
m.l.
m.l.
m.l.
m.l.
ut.
ut.
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m.l.
m.l.
ut.
ut.
ut.
ut.

Canonada PVC de 315 mm
Canonada PVC de 400 mm
Colze de PVC de 45º de 160 mm
Colze de PVC de 45º de 200 mm
Colze de PVC de 45º de 315 mm
Colze de PVC de 45º de 400 mm

30,05
47,50
13,32
19,45
97,46
183,92

TAPES DE REGISTRE
REF UNIT. CONCEPTE
R-1
u.t. Tapa i marc de 40 x 40 cm
R-2
u.t. Registre de diametre 600 mm 40 tn.

P.V.P. €
38,24
132,39

ARQUETES I POUS DE REGISTRE
REF UNIT. CONCEPTE
S-1
u.t. Arqueta bloqueig de 40 x 40

P.V.P. €
75,79
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S-2
S-3


u.t.
u.t.

Pou de registre de diàmetre 0,6 m, h= 1 m
Pou de registre de diàmetre 0,6 m, h= 1,5 m

Tarifa per la connexió a la xarxa de clavegueram
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204,90
246,24
23,70 €

Disposició addicional segona
PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DE COBRAMENT
El procediment de gestió de cobrament es regirà pels següents articles:
1. S’establirà un període voluntari de pagament (data límit de pagament) de 15 dies per
satisfer l’import de la factura d’aigua, com es detalla en la mateixa.
2. Transcorregut el període voluntari de pagament, s’enviarà una carta de 1er avís “AVÍS DE
REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT” amb acús de rebuda, a tot aquell client que no hagi
efectuat el pagament de l’esmentat rebut, on se li recordarà la seva situació i se li donarà
un termini de 10 dies naturals per resoldre la mateixa.
3. Durant el període voluntari de pagament i durant el termini establert en el article segon,
l’abonat podrà interposar una reclamació davant del Concessionari del Servei Municipal
d’Aigua, el qual resoldrà en el termini d’una setmana i es comunicarà a l’abonat, sense que
afecti al compliment dels terminis de pagament establerts en el present procediment.
4. L’emissió del 1er avís suposarà una despesa addicional per l’abonat de 6,75 €.
5. Una vegada transcorreguts el període per interposar reclamació, el gestor del servei
comunicarà a l’Ajuntament la relació de clients que no han satisfet l’import de la factura i
totes aquelles reclamacions que han estat desestimades.
6. L’Ajuntament disposa d’un mes per autoritzar la suspensió del subministrament. Si
transcorregut aquest període no s’ha rebut cap comunicació, s’entendrà que l’autorització
ha estat per silenci administratiu.
7. El Concessionari del Servei Municipal d’Aigua enviarà una carta de 2on avís “AVÍS DE
SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT” amb acús de rebuda, a tot aquell client que no hagi
efectuat el pagament de la factura, on se li recordarà la seva situació i se li donarà un
termini de 7 dies naturals, a partir de la data de la notificació, per atendre la mateixa. A
més, se li comunicarà que transcorregut aquest termini se li suspendrà el subministrament
del servei d’aigua.
8. L’emissió del 2on avís suposarà una despesa addicional per l’abonat de 12,88 €.
9. Transcorregut el termini contemplat en el 2on avís es suspendrà el subministrament del
servei d’aigua.
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10. Una vegada satisfet l’import del deute, es restablirà el subministrament, previ abonament
de 12,88 € en concepte de despeses generades pel 2on avís, i 107,00 € en concepte de
restabliment de subministrament.
11. Transcorregut tres mesos des de la suspensió del subministrament, es procedirà a la baixa
definitiva del subministrament, quedant resolta la pòlissa d’abonament.
12. Es considera com infracció molt greu la manipulació del precinte que garanteix la suspensió
del subministrament. La sanció serà la que determini l’Ajuntament. La reincidència es
resoldrà automàticament amb la baixa del subministrament.
13. Les despeses addicionals i el preu de restabliment de subministrament s’abonaran amb
l’IVA corresponent.
DETERMINACIÓ DE LES DESPESES GENERADES EN L’ENVIAMENT DELS AVISOS
El present estudi establirà les despeses addicionals contemplades en el procediment de la gestió
de factures pendents a partir de les despeses que es generen:


Relació de les despeses implicades en el procediment de la gestió de factures pendents.
 (1) Domiciliació Bancària
0,22 €
 (2) Devolució Bancària
0,40 €
 (3) Paper d’avís + Sobre
0,19 €
 (4) Ensobrat en tríptic
0,20 €
 (5) Mà d’obra gestió impagat
3,13 €
 (6) Amortització equipament informàtic
0,55 €
 (7) Correu urbà certificat
2,06 €



Determinació de les despeses addicionals segons el model d’avís
1. Despeses addicionals corresponents al 1er avís.
La generació del primer avís te les següents despeses implícites:


Despeses bancàries: la domiciliació i devolució del rebut de l’aigua.



Despeses de manufactura del avís: el paper i el sobre, l’ensobrat en tríptic, la mà
d’obra i l’amortització de l’equipament informàtic.
Despeses enviament: El correu certificat.
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Per tant la despesa suposarà: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) =
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6,75 €

2. Despeses addicionals del segon avís corresponents al 2on avís.
La generació del segon avís te les següents despeses implícites:




Recàrrec original en el primer avís: S’aplicaran les despeses del primer avís, ja
que l’abonat no ha fet cas d’aquest
Despeses de manufactura del avís: el paper i el sobre, l’ensobrat en tríptic, la mà
d’obra i l’amortització de l’equipament informàtic.
Despeses enviament: El correu certificat.

Per tant la despesa suposarà: 6,61 € + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) =

12,88 €

3. Resum de les despeses i recàrrecs per morositat en factures de l’aigua.
Les despeses addicionals generades, segons el model d’avís, estan calculades a partir dels
preus unitaris que figuren en aquesta ordenança.



Despesa addicional corresponent al 1er avís: 6,75 €
Despesa addicional corresponent al 2on avís: 12,88 €

El recàrrec per restablir el subministrament serà el doble del dret d’escomesa (la seva
actualització depèn de quin sigui el preu final del dret d’escomesa):
 La reconnexió del subministrament serà de: 107,00 €
Disposició Addicional Tercera.
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
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 26 d’abril de 2018, entrarà en vigor el dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Tordera, 27 d’abril de 2018

L’alcalde,

La secretaria,

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué
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