
 

Ordenança Fiscal núm. 15 
 
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 d’acord amb les següents modalitats: 

I. Taxa de clavegueram 
II. Taxa per a la connexió i construcció de claveguerons 
III. Taxa per a la neteja i l’ inspecció dels claveguerons i xarxes de clavegueram 

 
I. TAXA DE CLAVEGUERAM 
 
Article 1 (I). Fet imposable 
1.  Constitueix el fet imposable de la taxa 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 
freqüència amb què s’utilitzi. 

2.  No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que 
tinguin la condició de solar o de terreny, si no disposen de subministrament d’aigua de 
la xarxa municipal o propi. 

 
Article 2 (I). 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) 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. 

b)  Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament de la xarxa municipal  
d’abastament d’aigua. 

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 de la primera acreditació de 
la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

 
Article 3 (I). Responsables 
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’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 4 (I). Beneficis fiscals 
1.  No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
2.  Malgrat el disposat a l’apartat anterior, es contempla la següent bonificació: 

1.  Abonats en situació de pensionista majors de 65 anys amb les següents 
condicions: 

a. Bonificació del 50% sobre els preus, per a tots aquells titulars de pòlisses 
d’abonats en situació de pensionista majors de 65 anys, que compleixin el 
requisit de que els ingressos anuals totals de la unitat familiar no 
excedeixin d’una vegada l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM). Cal garantir que el subministrament correspon a un únic 
habitatge i que aquest es realitza mitjançant comptador i que és de tipus 
domèstic. 

b. Bonificació del 25% sobre els preus, per a tots aquells titulars de pòlisses 
d’abonats en situació de pensionista majors de 65 anys, que compleixin el 
requisit de que els ingressos anuals totals de la unitat familiar siguin 
compresos entre una vegada l’IPREM  i no excedeixin de dues vegades 
l’IPREM. Cal garantir que el subministrament correspon a un únic habitatge 
i que aquest es realitza mitjançant comptador i que és de tipus domèstic. 

2. Ampliació en 3 m3/persona i mes en el primer tram de consum per a cada persona 
que conviu a l’unitat familiar que excedeixi de 3. Cal garantir que el 
subministrament correspon a un únic habitatge i que aquest es realitza mitjançant 
comptador i que és de tipus domèstic. Aquesta ajuda és incompatible amb les 
bonificacions del 50 i 25%, descrites en l’apartat 1). Aquesta bonificación s’aplicarà 
al titular de la póliza. 

 
 
Article 5 (I). Bases 
1.  Constitueix la base per l’exacció de la taxa: 

a)  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. 

2.  En cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua no notificada a l’Ajuntament, la base 
imposable que correspon a aquest període de temps es determinarà, ja sigui per la 
potència dels motors d’acció o pel consum enregistrat per l’última lectura anotada a la 
llibreta del comptador o estimada segon l’històric de consum. 

3. El volum d’aigua que servirà de base per a la taxa serà aquell que figura en els trams 
de consum mensuals següents: 

Trams  Consums Domèstics 
1   Fins a 6 m3/mes 
2   De més de 6 m3/mes fins a 18 m3/mes 
3   De més de 18 m3/mes fins a 30 m 3/mes 



 

4   Més de 30 m3/mes 
 

Trams  Consums Industrials 
1   Fins a 50 m3/mes 
2   Més de 50 m3/mes 
 
Trams  Consums Municipals 
1   Per a qualsevol consum 

 
Article 6 (I). Quota tributària 
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en metres cúbics, 
utilitzada en la finca, d’acord amb la base definida en els punts a), b), i c) de l’article 
anterior, aplicant els preus següents: 

       Tarifa €/m3 
Ús general  
Preu del subministrament  
     Fins a 6 m3/mes     0,1216 
     De 6 a 18 m3/mes     0,3649 
     De 18 a 30 m3/mes     0,4789 
     Excés de 30 m3/mes     0,7297 
Tarifa reduïda del 50%  
Preu del subministrament  
     Fins a 6 m3/mes     0,0608 
     De 6 a 18 m3/mes     0,1825 
     De 18 a 30 m3/mes     0,2394 
     Excés de 30 m3/mes     0,3649 
Tarifa reduïda del 25%  
Preu del subministrament  
     Fins a 6 m3/mes     0,0908 
     De 6 a 18 m3/mes     0,2723 
     De 18 a 30 m3/mes     0,3574 
     Excés de 30 m3/mes     0,5446 
Ús industrial  
Preu del subministrament  
     Fins a 50 m3/mes     0,4903 
     Excés de 50 m3/mes     0,7374 
Ús municipal  
Preu del subministrament  
     Preu únic     0,1216 

 
 
II. CONNEXIÓ I CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS 
 
Article 1 (II). Fet imposable 
 Constitueix el fet imposable de la taxa: 



 

a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si 
concorren les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa pública 
de clavegueram. 

b) La sol·licitud per part dels particulars i activitats dels drets de connexió dels 
seus habitatges o locals a la xarxa pública general de clavegueram i la 
prestació del servei d’obres a la via pública per a dur a terme aquesta 
connexió. 

 
Article 2 (II). Subjectes passius 
1.  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats, a 

què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin el servei o 
activitat que es descriu a l’article anterior. 

2.  L’obligació del pagament neix en el moment de sol·licitar la prestació dels servei de 
connexió i d’obres al domini públic. 

 
Article 3 (II). Quota tributària 
 La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de connexió dels 

habitatges o locals a la xarxa general de clavegueram es determinarà en funció de les 
tarifes següents: 

 
Llicència d’obres i drets de connexió 
Usuaris domèstics                                                                                                   

Habitatges unifamiliars       50 €/habitatge 
Habitatges plurifamiliars (per cada unitat de servei)   25 €/unitat 

Usuaris industrials        100 €/unitat 
Construcció d’escomeses de clavegueram 
Per cada metre lineal d’escomesa de diàmetre 200 mm. fins a 4  
metres lineals i 2 metres de fondària     416,46 € 
Per cada metre lineal d’escomesa de diàmetre 250 mm. fins a 4 
metres lineals i 2 metres de fondària     436,41 € 
Per cada metre lineal d’escomesa de diàmetre 300 mm. fins a 4  
metres lineals i 2 metres de fondària     456,05 € 
Per cada metre lineal d’excés escomesa de diàmetre 200 mm.   304,61 € 
Per cada metre lineal d’excés escomesa de diàmetre 250 mm.   318,19 € 
Per cada metre lineal d’excés escomesa de diàmetre 300 mm.   333,53 € 
Per cada metre d’excés de fondària escomesa de diàmetre 200 mm.  195,11 € 
Per cada metre d’excés de fondària escomesa de diàmetre 250 mm.  206,13 € 
Per cada metre d’excés de fondària escomesa de diàmetre 300 mm.  215,70 € 
Construcció de pou de registre de 100 cm de diàmetre i 2 m de fondària 
amb marc i tapa de registre en fossa dúctil i pates de polipropilè  846,61 € 
Per cada metre d’excés de fondària pou de registre    260,49 € 
Reparació d’escomeses de clavegueram 
Per cada metre lineal d’escomesa de diàmetre 200 mm. fins a 4  
metres lineals i 2 metres de fondària     416,46 € 
Per cada metre lineal d’escomesa de diàmetre 250 mm. fins a 4  
metres lineals i 2 metres de fondària     436,41 € 



 

Per cada metre lineal d’escomesa de diàmetre 300 mm. fins a 4  
metres lineals i 2 metres de fondària     456,05 € 
Per cada metre lineal o fondària d’excés d’escomesa de qualsevol  
Diàmetre         304,61 € 
Obertura de cala, per cada m2 sobre l’escomesa      45,40 € 
 
 En casos en que nous entroncaments siguin inviables per motiu del mal estat 

estructural de la xarxa de clavegueram municipal existent i per tant, resulti 
imprescindible renovar part de la mateixa per a poder efectuar les noves connexions, 
el cost d’aquesta actuació es repercutirà parcialment al propietari de l’immoble que ha 
sol·licitat dita connexió. En concret el propietari es farà càrrec, com mínim, del 50% del 
cost  de la renovació de la xarxa corresponent als metres lineals de  la façana del seu 
immoble. 

 
 
III. TAXA PER A LA NETEJA I/O L’INSPECCIÓ  
 
Article 1 (III). Fet imposable 
 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de neteja i/o 

d’inspecció de  les connexions a la xarxa municipal, o de les obres de clavegueram 
fetes per tercers com acte previ a la recepció municipal o similar. 

 
Article 2 (III). Subjectes passius 
1.  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats, a 

què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin el servei o 
activitat que es descriu a l’article anterior. 

2.  L’obligació del pagament neix en el moment de sol·licitar la prestació del servei de 
neteja i/o d’inspecció de les connexions a la xarxa municipal o de les obres de 
clavegueram fetes per tercers com acte previ a la recepció municipal. 

 
Article 3 (III). Quota tributària 
 La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de neteja i/o 

d’inspecció de les connexions a la xarxa general de clavegueram existents o de les 
obres de clavegueram fetes per tercers com acte previ a la recepció municipal, es 
determinarà en funció de les tarifes següents: 

Neteja  i/o  inspecció 
- Hora de camió mixt d’impulsió/aspiració    100,60 €/h 
- Hora del servei d’inspecció amb càmera de CCTV de  
l’escomesa        350,00 €/h 
- Obertura de cala, per cada m2, per a procedir a la neteja i/o  
inspecció i posterior reposició     45,40 €/m2 

 
Article 2. Acreditació 
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'acreditació 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. 

3.  Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditació de la 
taxa es produeix quan es realitza efectivament la prestació del servei. 

 
Article 3. 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 i amb 
caràcter trimestral. 

3.  En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent 
al concessionari del servei,  practicant-se 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 4. 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 5. Gestió per delegació 
 Des de l’1 de març de 2.006, la mercantil SOREA, en qualitat de concessionària del 

Servei Municipal de clavegueram de Rubí, percebrà la tarifa fixada per aquesta 
Ordenança, amb subjecció al que estableix l’article 10 de l’Addenda del Plec de 
Condicions. 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes d e 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 
 Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada  a Rubí, a data 29 de 

maig de 2014 començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOPB i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 


