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Article 1.Fonament legal i objecte. 
 
Exercitant la facultat reconeguda a l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril i l’article 58 de la 
llei 39/1988 de 30 de desembre, i donant compliment a allò que es disposa als articles 15 i 
19, tots ells de la pròpia llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix, en aquest 
terme municipal, una Taxa sobre prestació de serveis de clavegueram. 
 

Article 2.Obligació de contribuir. 
 
1.Fet imposable.  
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa: 
 
a)L’activitat municipal amb tendència a verificar si es donen les condicions necessàries 
per a autoritzar l’escomesa a la xarxa de clavegueram. 
b)La utilització del servei de clavegueram. 
 
2.Obligació de contribuir. 
 
L’obligació de contribuir naixerà des que tingui lloc la prestació dels serveis. 
 
3.Subjecte passiu. 
 
Estan obligats al pagament els propietaris o usufructuaris de finques en les quals tingui 
establert aquest Ajuntament el clavegueram públic i els seus serveis inherents. 
 

Article 3.Bases de gravamen i tarifes. 
 
Com a base de gravamen es prendrà (es pot prendre: el valor segons l’Impost sobre béns 
immobles, volum d’edificació, aigua consumida; Impost sobre activitats econòmiques, per 
a indústries. 
 

Article 4.Tarifes. 
 
Per escomesa: 
 

- Drets de connexió..................................................................................... 90,15€ 

- Quota anual.............................................................................................. 10,22€ 
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Article 5.Exempcions. 
 
1.Estaran exempts: l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals pertany 
aquest Municipi, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o Entitat de la qual 
formi part, per tots els aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat i defensa 
nacional. 
 
2.Tret dels supòsits establerts al número anterior, no s’admetrà, en matèria de taxes, cap 
benefici tributari. 
 
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA. 
 

Article 6. 
Les quotes corresponents a aquesta exacció seran objecte de rebut únic, qualsevol que 
sigui el seu import. 
 

Article 7. 
1.Anualment es formarà un Padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes 
respectives que es liquidin, per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al 
públic durant quinze dies a efectes de reclamacions previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i p er pregons i edictes en la forma en la qual s’acostuma a fer a la localitat. 
 
2. Transcorregut el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les 
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als 
documents cobratoris corresponents. 
 
Article 8. 
Les baixes s’hauran de cursar, com a molt tard, l’últim dia laborable del respectiu període, 
per a fer efecte a partir del següent. Els qui incompleixin aquesta obligació seguiran 
subjectes al pagament de l’exacció. 
 
Article 9. 
Les altes que es produeixin dins de l’exercici, faran efecte des de la data en la qual neix 
l’obligació de contribuir; per l’Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la 
liquidació corresponent en causar l’alta al padró, amb expressió: 
a)dels elements essencials de la liquidació; 
b)dels medis d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis i 
organismes en els quals hauran de ser interposats; i 
c)lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari. 
 
PARTIDES FALLIDES. 
Article 10. 
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s’hagin 
pogut fer efectives pel procediment de recàrrec, per a la declaració de les quals es 
formalitzarà l’expedient oportú d’acord amb el que preveu el Reglament General de 
Recaptació vigent. 
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INFRACCIONS I DEFRAUDACIÓ. 
 
Article 11. 
En tot allò relatiu a infraccions, les seves diferents qualificacions,així com les sancions que 
a aquestes puguin correspondre, i procediment sancionador s’estarà allò que disposa 
l’Ordenança General de Gestió Recaptació i Inspecció d’aquest Ajuntament i 
subsidiàriament la Llei General Tributària, tot això sense perjudici de les altres 
responsabilitats civil o penals en les quals puguin incorrer els infractors. 
 
VIGÈNCIA. 
 
La present Ordenança començarà  a regir des de l’endemà de la seva publicació al BOP i 
romandrà vigent, sense interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
APROVACIÓ. 
 
La present Ordenança fou aprovada amb caràcter definitiu el 25 de gener de 1995, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb data 22/04/1995. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança fiscal modificada i aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 10 d’octubre de 1997, fet l’anunci d’aprovació inicial al BOPT núm. 
250 de 30/10/1997, i fet l’anunci d’aprovació definitiva al BOPT núm. 298 de 31/12/1997 i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 


