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Ordenança Fiscal núm. 31 
 

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 i 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei 
de clavegueram, que es regirà per la present Ordenança. 
 
 

I. Clavegueram 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
a) L’activitat tècnica i administrativa necessària per verificar si concorren les condicions suficients per 
concedir la llicència de connexió a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
b) La prestació del servei d’evacuació d’aigües residuals i pluvials mitjançant les infraestructures de 
recollida i transport que conformen el clavegueram municipal, públic o privatiu que discorri per domini 
públic, amb independència de la intensitat i freqüència amb que s’utilitzin. Està constituït per la 
planificació, conservació, manteniment i desenvolupament de les dites infraestructures. 
 
c) L’execució d’escomeses per dur a terme les connexions d’aigües residuals i/o pluvials dels edificis 
o finques a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
 
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/a, l'usufructuari/a 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 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 la persona interessada, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran 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 5.- Quota tributària. 
 
Epígraf 1r.  Tarifa per nova connexió d'escomesa. 
 
1.- S'entén per nova connexió l'escomesa de la finca al servei del clavegueram públic. 
 
Drets de connexió a la xarxa general a satisfer per una sola vegada, compatible amb la 
llicència d'obres: 
 
1. Fins a 3 habitatges objectes de connexió única i simultània 221,534 € 
2. De 4 a 10 habitatges (n-3)*40,50 € + 118,456 € 
3. D'11 a 20 habitatges  (n-3)*30,46 € + 202,344 € 
4. Més de 20 habitatges (n-3)*25,28 € + 315,012 € 
5. Locals destinats a activitats econòmiques 772,987 € 
 
Epígraf 2n.  Tarifa en funció del consum d'aigua. 
 
En el subministrament domiciliari d'aigües, el volum d'aigua consumit mesurat pel comptador, o 
l'estimat quan no sigui possible la seva lectura, o el límit permès per l'aforament. 
  
Usuaris domèstics  
a) Preu fix anual 11,868 € 
b) Preu variable  

b.1) 1r bloc fins a 30 m3/trimestre 0,058 € 
b.2) 2n bloc de 30 m3 fins a 60 m3/trimestre 0,087 € 
b.3) 3r bloc de 60 m3 fins a 90 m3/trimestre 0,115 € 
b.4) 4t bloc de 90 m3 fins a 150 m3/trimestre 0,192 € 
b.5) Excés de 150 m3/trimestre 0,367 € 

  
Usuaris industrials  
a) Preu fix anual 19,582 € 
b) Preu variable  

b.1) 1r bloc fins a 60 m3/trimestre 0,112 € 
 b.2) 2n bloc de 60 m3 fins a 120 m3/trimestre 0,227 € 
b.3) 3r bloc de 120 m3 fins a 500 m3/trimestre 0,453 € 
b.4) Excés de 500 m3/trimestre 0,851 € 
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Epígraf 3r.  Tarifa en funció de l'aprofitament privat de les aigües subterrànies: 
 
a) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents de pous, el volum del cabal, serà 
l’autoritzat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Tarifa: 
 
- Domèstic preu m3/any 0,023 € 
- Industrial preu m3/any 0,057 € 
 
b) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d'una mina, el volum del cabal 
mesurat per mètode químic de dilució. 
 
Article 6.- Gestió de la taxa i obligacions formals dels subjectes passius. 
 
1. La taxa serà exigida a través d’un sistema de 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 que 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 acollir-se 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. 
 
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. 
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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 7.- Gestió mitjançant les entitats subministradores d’aigua potable 
 
1. En virtut del 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 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 8.- Exempcions i bonificacions 
 
Es podrà sol·licitar una bonificació de la quota variable  del servei de clavegueram atenent al nivells 
de renda personal. 
 
Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris: 
 
a) Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar. 
 
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb vincle 
familiar, aportant empadronament de convivència. 
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Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i 
s’aplicarà la fórmula següent: 
 
Renda personal (*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar 
 
(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el 
càlcul de l'IRPF. 
 
b) Comparació de la renda personal amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI), resultant el 
percentatge de la bonificació a aplicar. 
Els percentatges d’aplicació són els següents: 
 
Renda Personal Percentatge d’aplicació 
 

≥ SMI 0 % 
X ≥ 75 % SMI 25 % 
X ≥ 50 % SMI 50 % 
X ≥ 25 % SMI 75 % 
X < 25 % SMI 90 % 

 
En darrer lloc es valoraran pels Serveis Socials Municipals, mitjançant informe, determinants criteris 
sociofamiliars que podran fer variar el fins al 100% el percentatge d’aplicació. 
 
Les bonificacions seran d’aplicació al trimestre següent de la data de presentació de la sol·licitud, 
excepte en el cas de les presentades durant el període compres entre els dies 1 de gener i l'últim dia 
hàbil del mes de febrer. 
 
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments 
del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals. 
 
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un 
certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent 
 
Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia de l’últim rebut de l'aigua pagat. 
b) Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als 
únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.  
 
Cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del 
certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa 
la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.  
 
El document d’autorització contindrà el següent text: 
“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions 
tributàries , a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a 
qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per aquest tràmit.” 
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Article 9.- 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 connexió, si el subjecte 
passiu la formula expressament. 
 b) Des que té lloc la connexió efectiva a la xarxa de clavegueres municipal, entenent-se, en 
qualsevol cas, que es produeix una vegada que es disposa de o s’ha sol·licitat subministrament 
d’aigua. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi 
obtingut o no la llicència de connexió i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es 
pugui instruir per a la seva autorització. 
 
2.  El servei d’evacuació d’aigües residuals i pluvials és 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 connexió a la xarxa. 
 
Article 10.- 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 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 connexió a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici. 
 
2.  En el supòsit de llicència de connexió i/o d’execució d’escomesa, 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 es notificarà per a ingrés directe en la forma i els 
terminis que fixa la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. 
 
3.  Les quotes que exigeix aquesta taxa per a la prestació del servei es liquidaran i recaptaran: 
 
 a) En el cas d’usuaris del subministrament domiciliari d’aigua pels mateixos períodes i en els 
mateixos terminis que els rebuts de subministrament d’aigua, i 
 b) en el cas de fonts pròpies de subministrament pels períodes en que es llegeixin els 
comptadors o s’efectuïn els aforaments. 
 
Article 11.- 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. 
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II. Tasques accessòries al Servei 
 

Article 12.- Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis de neteja, reparació i d’altres, relacionats amb el 
Servei de clavegueram i realitzats pel gestor del Servei. 
 
Article 13.- Subjectes passius. 
 
Tenen la consideració de subjectes passius totes les persones físiques o jurídiques que utilitzin o 
aprofitin els recursos assignats al Servei de clavegueram en benefici particular o com a suport 
necessari a les seves activitats. 
 
Article 14.- Quantia 
 
La quota de la taxa s’establirà d’acord amb les quanties unitàries següents i les anteriorment 
assenyalades a l’Art. 5.3.: 
  
Horari laborable (de dilluns a divendres no festius de 8:00h a 20:00h)  
1ª Hora de camió mixt impulsió aspiració 251,88 € 
2ª Hora i restants de camió mixt impulsió aspiració 183,21 € 
1ª Hora del servei d’inspecció amb càmera de CTTV 274,67 € 
2ª Hora i restants del servei d’inspecció amb càmera de CTTV 137,41 € 
  
Horari festiu i nocturn  
1ª Hora de camió mixt impulsió aspiració 366,37 € 
2ª Hora i restants de camió mixt impulsió aspiració 183,21 € 
 

Article 15.- Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament neix en el moment en què se sol·liciten formalment l’execució d’obres o la 
realització d’actuacions. 
 
Disposició Addicional 
 
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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 26 
d'octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 
 
Vist i plau 
L’alcalde,        La secretària, 
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