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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 

TAXA PER DRETS DE CONNEXIÓ A LES XARXES DE SERVEIS PÚBLICS 
MUNICIPALS 
 
Article 1r. 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 conformi-
tat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per drets de connexió a les xarxes de serveis públics muni-
cipals, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.  
 
Article 2n. Fet Imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que té 
com a finalitat verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a les 
xarxes municipals. 
 
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 58/2003, de 17 de desembre, General Tributà-
ria, que siguin el propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 

 
2. En tot cas, té la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels 

habitatges o locals, el propietari d'aquests immobles, que pot repercutir, si s'escau, les 
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 

 
Article 4t. Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les perso-

nes físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els in-

terventors 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. 

 
Article 5è. Quota Tributària 
Taxa de connexió a la xarxa de clavegueram: 
 
a) Per cada local o habitatge.  
 Mínim de percepció de  

46,30 €
140,00 €

b) Per cada local industrial i comercial cada 10 m s/façana o fracció 
 Mínim de percepció de 

46,30 €
140,00 €
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Taxa de connexió a la xarxa de subministrament d’aigua: 
 

Per cada local o habitatge 114,15 €
 

Article 6è. Exempcions i Bonificacions 
No es concedeix cap exempció ni bonificació en aquesta taxa; excepte les del mateix 
Ajuntament i els seus organismes autònoms administratius. 
 
Article 7è. 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'entén que aquesta s'inicia: 
 

a) En la data de presentació de la corresponent solꞏlicitud 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'acredita-

ment per a aquesta modalitat de la taxa es produeix amb independència que s'ha-
gi obtingut o no la llicència de presa i sense perjudici de l'inici de l'expedient admi-
nistratiu que es pugui instruir per a la seva autorització. 

 
2. Els serveis d'evacuació  d'aigües, negres o residuals i de llur depuració són de caràc-

ter 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.   

 
Article 8è. Normes particulars de gestió 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formulen 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 
que es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural se-
güent. Aquestes últimes declaracions tenen efecte a partir de la primera liquidació que 
es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaraci-
ons d'alta i de baixa. 

 
2. Una vegada concedida la llicència de connexió a la xarxa, la inclusió inicial en el cens 

es fa d'ofici. 
 
3. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquiden i es recapten en els mateixos perío-

des i en els mateixos terminis que la resta d'exaccions refoses. 
 
4. En el supòsit de llicència de connexió, el contribuent formula la solꞏlicitud correspo-

nent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practiquen la 
liquidació que s'escaigui, la qual es notifica per a ingrés directe en la forma i els termi-
nis que fixa el Reglament general de recaptació. 
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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  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes 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 re-
glamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2015, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2016 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 


