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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA DE CLAVEGUERAM
Article 1 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 del règim local i, de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL, 2/2004 de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei reguladora 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 57 de l'esmentat text refós.
Article 2 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa 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, així com la construcció de claveguerons que serà realitzada per
l'Ajuntament en la secció entre la claveguera pública i la finca.
Article 3 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 quan siguin el propietari, l'usufructuari
o el titular del domini útil de la finca quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la
xarxa.
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.
Article 4 Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i 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 Tributària.
3 . La derivació de responsabilitat requerirà que prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5 Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.
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Article 6 Quota Tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a
la xarxa de clavegueres consistirà en les quantitats següents:
- Dret de presa
Vies sense pavimentar ............
83,41 €
Quan la presa es construeix al
mateix temps que l'execució del
projecte ...................................
no tributa
Vies pavimentades:
A partir del 3r any en què es va
acabar la pavimentació i construcció
de voreres ................................
83,41 €
entre el 2n i 3r any .................
125,12 €
entre el 1r i 2n any .................
165,97 €
dintre del 1r any ......................
249,86 €
En connexió d'edificis de cases, per
cada casa i local .....................
34,64 €
2. La construcció de claveguerams serà realitzada per l'Ajuntament en la secció entre la
claveguera pública i la finca i es procedirà a la reposició del paviment si existís, tot a càrrec
del propietari, d'acord amb els preus assenyalats a l'annex 1 i la següent tarifa:
Queda establert com a mínim liquidable a tots els efectes la quantitat de 468,00 pels casos
en què el carrer no estigui pavimentat i de 728,79 € pels casos que sí ho estigui.
En cas que sigui necessari adaptar canonades amb diferència de diàmetres amb elements
adaptadors, s’afegirà a la quota tributària corresponent, l’import de 165,80€/unitat.
En tot cas, l'Ajuntament podrà aplicar els preus unitaris que durant el temps d'execució del
clavegueram estigui en vigor.
SERVEI DE CLAVEGUERAM
ANNEX NUM. 1 - PREUS UNITARIS
1. Per connexió en carrer asfaltat
2. Per connexió en carrer sense asfaltar
3. Per connexió a base de paviment especial
de pedra o llosetes especials

235,77€/ml
119,10€/ml
782,10€/ml

Article 7 Acreditament
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 formulava 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
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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.
Article 8 Declaració, liquidació i ingrés
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 es notificarà per a ingrés directe en la forma i les terminis que fixa el
Reglament general de recaptació.
Article 9 Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança Fiscal General.
Article 10 – Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment 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 que es deriven
d’aquesta Ordenança, 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 l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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.
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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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a regir a partir del 1r de gener de 1992. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès, a 7 de novembre de 1991, modificada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió de 22 de desembre de 2015.
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