
Ordenança Fiscal núm. 35 

TAXA PER LA CONNEXIÓ I CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat a allò disposat als articles 15 i següents de la Llei d’Hisendes Locals 
39/88, de 28 de desembre, s’estableix en aquest terme municipal, un gravamen per la 
prestació dels serveis de clavegueram, fins i tot la vigilància especial de clavegueram o 
clavegueres particulars, reglamentat conforme a les disposicions d’aquesta ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la sol·licitud per part dels particulars 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 dur a terme aquesta connexió. 
 
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 3r. Subjectes passius 
 
Queden subjectes al pagament del dret de clavegueram els propietaris de finques 
urbanes que radiquin en les vies públiques en les quals tingui establert l’Ajuntament el 
servei de clavegueram públic i els seus serveis inherents de conservació i neteja, 
s’hagin o no construït les oportunes escomeses del mateix. Així mateix estaran 
subjectes al pagament, els amos o usufructuaris d’immobles que no podent utilitzar el 
clavegueram públic, se serveixin de clavegueres particulars, en compensació de les 
despeses invertides per l’Ajuntament, per la deguda vigilància i inspecció del 
clavegueram públic. 
 
L'obligació del pagament neix en el moment de sol·licitar la prestació dels serveis de 
connexió i d'obres al domini públic. 
 
Article 4t. Quota tributària 
 
Els drets exigibles per la prestació de la present Ordenança Fiscal, s’ajustaran a la 
següent tarifa:  
 

TARIFA EUROS 

Llicència d'obra i drets de connexió  

  -  Per la sol·licitud d'escomesa a la xarxa general 520,00 

Construcció de claveguerons  

  -  Escomesa fins a 4m lineals i 2 m de fondària de �=200 mm 810,00 

  -  Per cada metre d'excés de longitud d'escomesa 95,00 

  -  Per cada metre d'excés de fondària d'escomesa 105,00 

  -   Pou de registre �=1 m, h=2 m, marc i tapa fosa 1.550,00 

  -  Per cada metre d’excés de fondària de pou de registre 775,00 

 



Article 5è. 
 
Estaran exempts del gravamen, amb arranjament al disposat a la Llei, els edificis que 
siguin de la propietat de l’Estat, Província o Municipi. 
 
Article 6è. 
 
A més dels propietaris subjectes de l’impost, seran responsables del mateix, les 
empreses que efectuïn aquests treballs. 
 
Article 7è. 
 
El cobrament de les quotes, totalment o parcial, s’efectuarà pel servei de recaptació, 
amb caràcter previ a la realització de l’activitat. 


