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Ordenança Fiscal Núm. 24 
TAXA PER FINANÇAR LES INVERSIONS ALS SERVEIS DE SUB MINISTRAMENT D’AIGUA 

POTABLE I DE CLAVEGUERAM. 
 
  
Art. 1. Fonament legal 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 105, 106 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 
15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per finançar les 
inversions als serveis de subministrament d’aigua potable i clavegueram, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de 
l'esmentat Reial Decret Legislatiu. 
 
Art. 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa els drets d’embrancament als serveis de 
subministrament d’aigua potable i al clavegueram per la construcció de nous habitatges, quan 
representin un increment sobre els preexistents. 
 
Art. 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn de la connexió al servei 
de clavegueram o sol·liciti drets d’embrancament a la xarxa municipal d’aigua. 

 
Art. 4. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors 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. 

 
Art. 5. Acreditament i pagament. 
 
L’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança neix des del moment en 
que es connecta l’edificació al servei i es farà efectiva en règim d’autoliquidació al moment de 
sol·licitar la corresponent llicència d’obres i sempre abans de l’ocupació de l’edifici. 
 

Per l’atorgament de la llicència de primera ocupació caldrà haver acreditat el pagament de 
d’aquesta taxa. 
 

Art. 6. Base Imposable 
 
Es prendrà com a base imposable pels drets d’embrancament, per assegurar el finançament de 
les inversions que garantitzin la continuïtat del funcionament del servei, als nou habitatges a 
construir en relació amb els preexistents a la finca afectada, i en funció d’un mòdul d’habitants 
potencials per cada nou habitatge de 2,7. 
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Art. 7. Quota Tributària 
 
Pels drets de connexió al clavegueram ..................................................... 770,97 €/nou habitatge 
Pels drets d’embrancament al servei d’aigua ........................................... 290,00 €/ nou habitatge 
 
Art. 8. Beneficis Fiscals 
 

No s’aplicaran exempcions. 
 
S’estableix una bonificació del 90% sobre l’import de la taxa en el cas de construcció 
d’habitatges en règim de protecció oficial. 
 

Art. 9. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei 
General Tributària.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança que consta de vuit articles i una disposició final, ha estat aprovada pel Ple 
de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2013, i començarà a regir el 
dia 1 de gener de 2014, una vegada hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de 
Tarragona.  El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o 
derogació.  En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
 
 
 
 
 
Joan Sans i Freixas     Alfons Ribas i Perez 
L’ALCALDE      REGIDOR D’HISENDA 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Pallarès Cervilla 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
L’Arboç, 1 d’octubre de 2013 
 
 


