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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 PER LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER  

PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM  

  

  

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  7/85,  de  2 d'abril,  reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord  amb allò que disposen 

els articles 15 a 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s´aprova el Text Refós de la 

LRHL,  aquest  Ajuntament estableix  la "prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels 

serveis de clavegueram" que presta la Societat mercanitl de capital íntegrament municipal Aigües 

de Montblanc, S.L., entitat depenent de l’Ajuntament de Montblanc, la qual es  regirà per  la present 

Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen allò que preveu l’esmentada legislació.  

  

La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en les disposicions finals novena, onzena i dotzena de la 

norma s’introdueixen modificacions, respectivament, en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i 

Preus Públics (article 2 c); en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (disposició 

addicional primera), i en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text 

Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (article 20.6).   

  

La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 incorpora un apartat dintre de la regulació del fet 

imposable de les taxes (article 20.6 TRLRHL), amb la finalitat de matisar que tenen la condició de 

prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, les contraprestacions econòmiques 

establertes coactivament que es perceben per la prestació dels serveis públics que les entitats locals 

presten als ciutadans i ciutadanes i que són els enumerats en l’apartat 4 de l’article 20, en el que 

s’inclou l’epígraf   

  

 r) Servicios de clavegueram, així com tractament i depuració d’aigües residuals, incluida la vigilància 

especial de claveguerams particulars.  

  

En concret, diu la Llei, que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es 

percebin per la prestació dels serveis a què es refereix l’apartat 4 de l’article 20 del TRLRHL, 

realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la 

condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d’acord amb l’establert a l’article 

31.3 de la Constitució.  

  
Article 2n. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari  

  

1. Constitueix prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari:  

  

a) 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.  

b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes,  d'aigües  pluvials, negres i residuals mitjançant 

la xarxa de  clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.  
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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. . No 

estaran subjectes a la taxa aquells inmobles que no puguin estar conectats a la xarxa general de 

clavegueram, sempre que el motiu sigui única i directament imputable a l'Administració municipal.  

  

3. No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la 

condició de solar o de terreny.  

   

Article 3r. Persones obligades al pagament.  

  

Estan obligades al pagament de les contraprestacions econòmiques, les persones adquirents dels 

drets o beneficiaris de la prestació dels serveis de clavegueram.  

  

Article 4art.  Base de la prestació i Quota de la tarifa  

  

Per la determinació de la base de la prestació es tindrà en compte el següent:  

   

1-. La tarifa per la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la xarxa de clavegueram 

s’exigirà cada cop que es doni d’alta el subministrament d’aigua.  

  

2-. La tarifa per la prestació dels serveis de clavegueram es determinarà en funció de la quantitat 

d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en l’habitatge o local.  

  

A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:  

  

  Euros/m3  

De 0 m3 i fins a 9 m3 al trimestre (quota 

mínima):  

12,00 €  

Per cada m3 de més al trimestre de consum :  0,44 €  

Preu clavegueram fuita: (la mitjana del consum 
dels últims 4 trimestres)  
Els m3 que se sobrepassin del consum mitjà  

0,44€  

0,11 €  

   

3-. Preu subministrament social:   

 

Preu social: per cada m3 de consum al trimestre :   0,22 €  

Exempció fins al 100% de quota mínima segons Informe favorable Serveis Socials  

D’acord amb la Llei 24/2015 de 29 de juliol de Pobresa Energètica  

 



  

                                                                                                                                                                                             
84  

4. Drets d’escomesa. Per cada nova connexió a la xarxa:  

  Euros/m3  

Vivendes unifamiliars o local comercial/industrial:  104,61 €  

Per cada habitatge o local corresponent  

a vivendes en blocs  

51,51 €  

  

DESCRIPCIÓ: ESCOMESES DE CLAVEGUERAM ( EXCAVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE 

MATERIALS ).  

                                                                                     

Tipus 1:Ut. Escomesa de longitud entre 

0-1m i 0,4m d'amplada de rasa  

399,00€  

Per  cada unitat de metre d’ampliació 

d’escomesa (*)  

52,27€  

(* per fraccions mínimes d'un metre)    
  

Article 5è. Exempcions i bonificacions  

  

No  s'admetran  més beneficis fiscals que  els  expressament  contemplats a la Legislació vigent 

sobre Règim Local.  

  

Article 6è. Declaració, liquidació i ingrés, i normes de gestió   

  

1.- Les persones obligades al pagament  formularan les declaracions d'alta i de baixa en els cens 

de la tarfa 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 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 baixa.  

  

Una  vegada concedida la llicència de presa a la  xarxa,  la  inclusió inicial en el cas es farà d’ofici.  

2.- Les quotes que exigeix aquesta tarifa, excepte les de connexió, es liquidaran i recaptaran per 

períodes en els terminis establerts per Aigües de Montblanc S.L , conjuntament amb la liquidació de 

la tarifa per subministrament d'aigua potable mitjançant autoliquidació. Les taxes de connexió, es 

liquidaran i recaptaran en el moment de concedir-se la llicència de primera ocupació o d’activitats. 

L’administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual s’indicarà els 

dies, terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la tarifa.   

El sistema de cobrament és el d’autoliquidació.   

En el cas de que estigui domiciliat bancariàment el pagament de la tarifa i aquesta no es pogués 

cobrar  o en el cas en que no estigui domiciliat el cobrament de la tarifa es fixa un període de 30 

dies naturals per tal de satisfer la tarifa a les Oficines d’ Aigües de Montblanc S.L a comptar des de 

la notificació de l’ avís de cobrament anterioment esmentat.  

  

3.-  En  el supòsit de llicència de  presa,  el  contribuent formularà la sol·licitud corresponent i una 

vegada concedida, Aigües de Montblanc S.L practicarà la  liquidació que s'escaigui, la qual es  
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notificarà per a ingrés directe en  la forma i els terminis que fixa el Reglament General de  

Recaptació.  

  

4.- Normes de Gestió.  

a) La tarifa es considerarà acreditada, respectivament, des de que neixi l'obligació de contribuir.  

b) Els propietaris d’immobles subjectes a  aquesta  exacció presentaran en les Oficines Municipals, 

la corresponent  declaració d'alta.  

c) També hauran de presentar declaració en cas  d'alteració, on  detallaran la mateixa, o de baixa, 

indicant el  nou  subjecte passiu obligat al pagament. Els administrats que incompleixin tal 

obligació continuaran subjectes al pagament de l'exacció.  

Les  esmentades  obligacions produiran efecte  a  partir  de  l'exercici en el qual es formulin.  

d) Tota persona interessada en què es presti cap servei  en els  compresos  a l'article 2 d'aquesta 

ordenança,  presentarà  a  l'Ajuntament la sol·licitud expressiva de l'extensió i naturalesa del 

servei desitjat.  

e) No s’exigirà interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que 

haguessin estat sol·licitats en periode voluntari, en les condicions i termes que prevegui 

l’ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i notificació colectiva i que 

el pagament total d’aquests es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament.  

  

Article 7è.  Infraccions  

  

1.- En matèria d'infraccions i la seva corresponent  sanció s'estarà a l'establert a la legislació  vigent. 

2.- La imposició de sancions no impedeix en  cap  cas  la liquidació i cobrament de les quotes 

acreditades no prescrites.  

  

Article 8è.  

  

Les quotes fixes descrites en aquesta ordenança podran ser bonificades fins al 100% per motius de 

capacitat econòmica, i els següents requisitis:  

  

a) S’han de sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. i ho resoldran ells, previ 

informe dels serveis socials  

b) Només per habitatge habitual i que no es disposi de cap altre immoble en 

propietat  

c) Per al compliment dels requisits de capacitat econòmica, no es podrà 

superar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent d’acord amb 

els llindars de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, o la legislació vigent anàloga  

  

Es podrà sol·licitar a les Aigües de Montblanc, S.L. el compliment de les condicions de la Llei de 

pobresa energètica.  

  

Disposició derogatòria  

  

Queda derogada l’ordenança fiscal número 10 de Taxes per serveis de clavegueram vigent fins al 

31 de desembre de 2019 aprovada per l’Ajuntament de Montblanc.  
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DISPOSICIÓ FINAL  

  
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona, 

ja sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats, resten vigents  

  

  

  

  

     


