Ordenança Fiscal núm. 29
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, que es regirà per la present
Ordenança d’acord amb la modalitat de taxa per prestació del servei de clavegueram, i
de la seva connexió.
Article 2.
Fet imposable
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,
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
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança totes les connexions a la xarxa
pública de clavegueram seran executades per l’Ajuntament o l’empresa a qui hagi
concessionat el servei.
Article 3.
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, que sigui:
a) quan es tracti de la concessió de llicència de connexió a la xarxa, el propietari,
l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca;
b) en el cas de prestació de servei del número 2.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 a precari, i
c) En el cas d’execució d’escomeses, les persones físiques o jurídiques que
sol·licitin la realització de l’actuació.
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 què es refereix en la Llei General Tributària i en
l’Ordenança General, si n’hi ha.
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 la Llei General Tributària.
Article 5.
Quota tributària
1. La quota tributària exigible per a la llicència de connexió i de l’execució pròpia de la
connexió a la xarxa de clavegueram, una sola vegada i consistirà en les quantitats
següents:
a. La llicència d’obres i drets de connexió:
Per la sol·licitud de llicència d’escomesa a la xarxa general: 98,40 €.
b. Construcció de claveguerons
Primer metre Suplement per metre
Ml d’escomesa amb tub D200 mm fins a 4
metres lineals i 2 metres de fondària
Ml d’escomesa amb tub D250 mm fins a 4
metres lineals i 2 metres de fondària
Ml d’escomesa amb tub D300 mm fins a 4
metres lineals i 2 metres de fondària
Ml d’excés a partir de 4 ml. d’escomesa
amb tub D200 mm
Ml d’excés a partir de 4 ml. d’escomesa
amb tub D250 mm
Ml d’excés a partir de 4 ml. d’escomesa
amb tub D300 mm
Metre d’excés de fondària d’excavació a
partir de 2 metres
Construcció de pou de registre de D120 cm
i 2 m. de fondària, amb marc, tapa de
registre de fosa dúctil i pates de prolipropilé
Metre d’excés de fondària de pou
Obertura de cala, per cada m2 sobre
escomesa, en vorera, terres o formigó
Obertura de cala, per cada m2 sobre asfalt

798,00 €/m

257,50 €/m

798,00 €/m

267,50 €/m

798,00 €/m

279,30 €/m
210,40 €/m
219,90 €/m
229,90 €/m
16,20 €/m3

1.536,60/ut
292,20 €/m
455,60 €/m2
667,00 €/m2

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per a la prestació del servei d’evacuació
d’aigües residuals i pluvials, es determinarà a partir de la suma d’una quota fixa
més una de variable que es determinarà a partir del consum d’aigua potable, i serà
de:
ÚS DOMÈSTIC
Quota Servei

2,75 €/mes

Fins a 18 m3/trimestre
De 18 a 30 m3/trimestre
De 30 a 54 m3/trimestre
Excés de 54 m3/trimestre

0,15 €/m3
0,30 €/m3
0,45 €/m3
0,60 €/m3

ÚS INDUSTRIAL
Quota Servei

6,70 €/mes
0,25 €/m3
Per unitats familiars de mes de 4 persones, s’amplia el límit del 2n bloc en 3 m3/mes per
cada persona que sobrepassi el límit de 4 persones.
Article 6.
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 d’escomesa,
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 dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i
tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
Article 7.
Règim de declaració i ingrés
1. En la llicència d’escomesa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i
ingressarà per autoliquidació la quota fixa determinada al punt 1 de l’article 4.
L’Ajuntament recabarà de empresa concessionària del servei el pressupost d’execució
de l’obra, que serà calculat amb els preus unitaris establerts al punt 2 de l’article 4 i
que serà notificat al contribuent. Un cop abonat el cost de la connexió a l’empresa
concessionària, aquesta executarà les obres en un termini màxim de 15 dies.
2. La taxa s’exigirà a través d’un sistema d’autoliquidació, si bé els subjectes passius
podran acollir-se al règim de compliment de les seves obligacions materials i formals a
través de les companyies amb les quals hagin contractat el servei d’abastament
d’aigua potable.
3. Els subjectes passius no acollits al règim de compliment de les seves obligacions
amb l’Ajuntament a través de les companyies subministradores 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 per resolució de l’alcaldessa. 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 de l’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. El pagament d’aquesta autoliquidació s’haurà de
fer efectiva en l’Oficina d’Atenció Ciutadana o en les entitats financeres
col·laboradores, si l’Ajuntament estableix aquest sistema com a únic mitjà de
pagament.
4. 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 factura.
S’efectuarà la comprovació de les quantitats que hagi declarat el subjecte passiu,
abonades per la taxa de clavegueram i si s’observés alguna discrepància, l’Ajuntament
realitzarà una liquidació per la diferència que no hagi estat satisfeta.
5. Si el subjecte passiu incompleix les seves obligacions formals o de pagament,
l’Ajuntament de Sentmenat practicarà d’ofici la liquidació que procedeixi i s’incorporarà
per a l’exercici següent al sistema de gestió d’aquesta taxa a través de la factura de
l’aigua mitjançant l’entitat subministradora d’aigua potable.
6. Les autoliquidacions i liquidacions no satisfetes en període voluntari es faran
efectives en via
de constrenyiment.
7. La taxa s’acredita:
• Si el pagament s’efectua a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb el corresponent
rebut.
• Si es fa a través de les entitats col·laboradores amb la validació mecànica del
document cobratori.
Article 8.
Gestió mitjançant les entitats subministradores d’aigua potable
1. En virtut dels convenis que se signin amb les 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 les companyies subministradores
d’aigua.
2. Les entitats subministradores liquidaran i ingressaran a l’Ajuntament les quantitats
efectivament percebudes en concepte de quota o fracció de quota de la taxa, en els
terminis i forma que s’estableixin per acord de la Junta de Govern Local, segons els
criteris fixats en el corresponent conveni.
3. Si el titular del contracte de subministrament d’aigua no satisfà la quota de la taxa
que li correspongui, o fracció de la mateixa, l’entitat subministradora donarà compte,
justificadament, a l’Ajuntament, el qual realitzarà les corresponents liquidacions.
4. Les liquidacions no satisfetes en període voluntari es faran efectives en via de
constrenyiment.

5. L’Ajuntament de Sentmenat podrà dirigir instruccions complementàries a les
companyies subministradores per a l’aplicació del sistema de gestió previst en aquest
article.
Article 9.
Empresa concessiònaria del servei
L’adjudicatària del servei.
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.
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.
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat el 23
de desembre de 2008, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió del dia 28 de febrer de 2013.

