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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 

TAXA CLAVEGUERAM 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMORIAL DE CARACTER 

PÚBLIC NO TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE 

CLAVEGUERAM A VILADRAU 

Exposició de motius 

L’Ajuntament de Viladrau té atribuïda com a competència pròpia i servei obligatori en 

virtut dels articles 25.2 c) i 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local i articles 66.3 l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 

aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el servei del 

clavegueram. Es tracta d’un servei de caràcter essencial reservat a favor de les 

entitats locals, corresponent al Ple determinar la forma específica de gestió del servei 

(article 86 LBRL). 

Tot i que l’Ajuntament és el propietari del servei, d’acord amb el que estableix l’article 

113 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les 

Corporacions Locals, en data 3 de març de 2009, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, l’Ajuntament va subscriure amb SOCIEDAD REGIONAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (en endavant, “SOREA)  el “contracte per la 

gestió indirecta del Servei Municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable de 

Viladrau, sota la modalitat de concessió prevista a l’article 25.3.a) de la llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, als articles 243 i següents del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya (ROAS), els articles 258 i 259 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(TRLMRLC) i als articles 11 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions 

Locals, aprovat pel Decret 17 de juny de 1955 (RSCL)”. 

El 9 de desembre de 2011, es va procedir a la signatura del “Contracte d’ampliació del 

contracte de gestió municipal d’aigua potable al municipi de Viladrau, consistent en la 

integració en aquest de la gestió del Servei Municipal de clavegueram”. 

El 16 de desembre de 2020 es va posar en coneixement de l’Ajuntament el procés de 

reorganització empresarial dut a terme dins el Grup de societats al què pertanyien 

SOREA i Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (d’ara endavant AGBAR) i 

com a conseqüència del qual es transmetia una branca d’activitat integrada pels actius 

i passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua que SOREA desenvolupa a 

Catalunya, en favor d’AGBAR. En aquest també es comunicava a l’Ajuntament que, 

amb efectes 1 de gener de 2021, AGBAR adquiria tots els actius, passius, drets i 

obligacions vinculats a la branca d’activitat transmesa i en especial tots aquells que es 

deriven en relació dels contractes que SOREA tenia subscrits amb aquest Ajuntament, 

tota vegada que es sol·licitava que es tingués per comunicada la successió d’AGBAR 

en els contractes subscrits per SOREA amb l’Ajuntament. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, i d’acord amb les seves disposicions finals, novena onzena i dotzena 
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s’introdueixen determinades modificacions a determinades normes tributàries afegint 

un nou punt c) a l’article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, del règim jurídic de taxes i 

preus públics (disposició final novena), donant nova redacció a la disposició addicional 

primera de la Llei 58/2003, de 17 de (desembre, General Tributària ( disposició final 

onzena) i afegir un nou apartat a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals (disposició final 

dotzena). 

Pel que fa a l’àmbit local, tal i com es diu al nou paràgraf 6 de l’article 20 del Text 

Refós de la Llei d’hisendes locals, les contraprestacions econòmiques establertes 

coactivament i pagades pels ciutadans per a la prestació del servei de clavegueram, 

que es prestin de forma directa mitjançant persona privada o mitjançant gestió 

indirecta tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i 

s’hauran de regular per Ordenança,  

ORDENANÇA reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no 

tributari pel servei de  clavegueram 

Article 1. fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats conferides pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i per l’article 

105.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d’acord 

amb els apartats 4 i 6 de l’article 20 text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’acord amb el que estableix 

el nou paràgraf 6 del disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes de la sector públic, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de 

caràcter públic no tributari pel servei de clavegueram, prestats en règim de concessió 

administrativa, i que es regirà per aquesta Ordenança. 

Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial. 

Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial la prestació del servei 

públic de clavegueram  

Que es concreta en les següents tasques i/o serveis 

• Evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la 

xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les. 

• Realització de totes les tasques de neteja ordinària i extraordinària de la 

xarxa de clavegueram: pous, reixes interceptores, embornals i d’altres 

elements de la xarxa del municipi , així com qualsevol neteja de xoc. 

• Execució de les obres de reparació i conservació. • Autorització de 

connexió a la xarxa de clavegueres.  

• Redacció dels estudis tècnics i projectes necessaris per atendre 

adequadament l’evolució del funcionament de la xarxa municipal de 

clavegueram.  

El Servei Municipal de clavegueram es declara com a Servei de recepció 

obligatòria, i la seva prestació es desenvoluparà en els termes previstos al 

Reglament Municipal del Servei. 
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 La utilització del Servei quedarà condicionada a la subscripció, dels drets de 

connexió al servei de clavegueram.  

L’esmentat servei que és de titularitat municipal, es presta actualment en forma de 

gestió indirecta d’acord amb els termes del contracte de concessió vigent. 

Article 3. Obligació de pagament i obligats al pagament. 

Estan obligats a pagar la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada 

en aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques usuaris del servei de 

clavegueram prestat per la concessionària i, en particular, qui sigui titular d’un 

contracte de clavegueram, o sol·licitud de connexió a la xarxa publica així com 

aquelles altres figures a que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària. 

L’obligació de pagament de les prestacions patrimonials, neix en el moment en el qual 

es sol·licita l’alta en el servei, o en el seu cas, quan es detecta l’abocament irregular 

d’aigües residuals. En relació als serveis complementaris, l’obligació neix en el 

moment de la petició dels mateixos.  

Un cop donat d’alta al servei, la tarifa serà exigible semestralment, trimestralment, 

bimensualment o mensualment, segons correspongui, entenent-se meritada l’obligació 

de pagament quan tingui lloc la lectura del comptador, ja sigui real o estimada.  

Tractant-se d’un servei de caràcter periòdic, per als successius exercicis, el naixement 

de l’obligació tindrà lloc l’1 de gener de cada exercici. 

Article 4. Tarifes 

Les quotes a satisfer es determinaran mitjançant l’aplicació de les tarifes establertes a 

l’annex d’aquesta Ordenança. 

Sobre la quota final, resultant de l’aplicació de les tarifes, s’aplicarà el tipus de 

gravamen de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent que li sigui d’aplicació. 

Article 5. Revisió de les tarifes 

Les tarifes es revisaran en els termes del contracte vigent, mitjançant la tramitació 

corresponent, d’acord amb els requeriments específics establerts en la normativa 

vigent, per la prestació del servei  

Article 6. Meritació.   

1. Es merita la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i neix l’obligació de 

pagament, des de l’atorgament del corresponent contracte i  connexió al servei de 

clavegueram. 

2. En el cas de prestacions periòdiques, la meritació es produirà el primer dia del 

període establert en cada cas.  

La meritació de pagament per aquelles connexions eventuals es produirà amb la 

sol·licitud del servei, i no estaran subjectes a facturació periòdica. Són 

subministraments eventuals, no periòdics, els vinculats a instal·lacions portàtils o 

desmuntables, amb autorització municipal, als que resulta d’aplicació la tarifa industrial 

corresponent, en funció de la durada i el consum.  



 
 

 
 

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU  (Girona) 
www.viladrau.cat  -  E-mail: ajuntament@viladrau.cat 

 
 

Article 7. Normes de gestió 

1. La gestió l’ha de dur a terme la concessionària d’acord amb el que estableix el 

contracte de concessió vigent. 

2. Aquests són els drets dels usuaris: 

a) Rebre el servei en les condicions estipulades. 

b) Sol·licitar la intervenció de l’autoritat municipal o autonòmica competent quan es 

produeixin irregularitats o anomalies en el prestació del servei, d’acord amb les 

respectives competències. 

c) Qualsevol altre que el reconegui de la legislació aplicable. 

3. a) Abonar les tarifes o quotes legalment establertes exigides per la concessionària 

del servei. 

b) Facilitar al personal de la concessionària l’accés als punts de consum per a la 

verificació i pràctica de les operacions necessàries. 

c) L’usuari no podrà facilitar la connexió a la xarxa de clavegueram, mitjançant la seva 

instal·lació, a d’altres persones, ni realitzar, ni facilitar abocaments no autoritzats a la 

xarxa de clavegueram. 

d) Facilitar a la concessionària la realització de les obres de conservació de les 

instal·lacions que puguin ser necessàries. 

e) Ser responsable dels danys i perjudicis que puguin ser causats per la seva conducta 

a les instal·lacions o a terceres persones o coses. 

4. Facultats de la corporació municipal: 

a) Com a usuari del servei, la corporació municipal assumirà tots els drets i deures 

que, li corresponguin d’acord amb les condicions de la concessió i amb les excepcions 

que existeixin a la mateixa. 

b) Pel que fa al servei objecte d’aquesta Ordenança, la corporació municipal té la 

facultat de controlar el desenvolupament d’aquest servei, dictant normes per la seva 

millora. 

c) Correspon a la corporació municipal totes les facultats que reconeguin a les entitats 

locals el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i la resta de la legislació 

que li sigui d’aplicació així com les que també li reconegui el contracte de la concessió. 

Article 8. Infraccions i sancions 

Les infraccions de caire reglamentari, les ocultacions i actes de frau seran sancionats 

d’acord amb el que estableixen les disposicions vigents, previ la formació del 

corresponent expedient sancionador. 

a) Abocaments no autoritzats            1.200,00€ 

Article 9. Exempció. 

Gaudirà d’exempció en el pagament de les prestacions l’Ajuntament de Viladrau, en 

els termes establerts en la concessió del servei. 
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Article 10. gestió i recaptació. 

10.1. La gestió i recaptació de les quotes la durà a terme l’entitat prestadora del servei. 

El pagament de les liquidacions per subministrament de caràcter periòdic s’efectuaran 

preferentment pel sistema de domiciliació bancària. 

La liquidació serà trimestral, la facturació s’emetrà un cop feta cada lectura en la 

periodicitat que correspongui. 

En cas de devolució de rebuts per les entitats bancàries, per causes imputables a 

l’abonat, seran per compte del mateix la totalitat de les despeses bancàries que es 

produeixin per aquesta devolució. 

Correspon al concessionari del servei la confecció dels corresponents llistats 

cobratoris als efectes d’identificació de les persones obligades al pagament de la 

prestació patrimonial, així con la seva recaptació. 

10.2 Quan la prestació no s’hagin satisfet en el termini que li correspongui la 

companyia podrà reclamar el deute a través de la jurisdicció ordinària i/o a adoptar els 

procediments i mesures previstes en la normativa d’aplicació. 

Disposició final 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2023 i si la 

seva publicació és posterior, a l’endemà de la publicació, i continuarà vigent mentre no 

se’n acordi la modificació o derogació. 

En cas de modificació parcials, els articles no modificats restaran vigents. 

Annex tarifes: 

1.2 CLAVEGUERAM 

1  NUCLI URBÀ  

a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,3291 €/m3 

b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,4180 €/m3 

c) Excés de 72 m3/trimestre 0,6012 €/m3 

1.2 US DOMESTIC 
AFORAMENTS 

0,3291 €/m3 

1.3 US INDUSTRIAL GENERAL 0,3389 €/m3 

2 URBANITZACIÓ GUILLERIES   

a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,3291 €/m3 

b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,4180 €/m3 

c) Excés de 72 m3/trimestre 0,6012 €/m3 

2.1 Us industrial general 0,3389 €/m3 

 
 
Signat electrònicament, 


