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Article 1. Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposen als articles 20 a 27, i 57 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar estableix la taxa per la prestació dels serveis de clavegueram i sanejament
d’aigües residuals.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
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, en interès de les finques a què es refereix el punt b) de l’apartat primer de
l’Article 3. , 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.
2. Els serveis de clavegueram i sanejament d’aigües residuals són serveis mínims de recepció
obligatòria. En conseqüència, són subjectes a la taxa tots els usuaris del servei públic de
subministrament i abastament d’aigua potable, en els termes que es defineixen a l’Article 3. ,
encara que no consti l’existència de la preceptiva pòlissa d’abonament per al
subministrament, que no consti l’existència de llicència de connexió a la xarxa de
clavegueram, o que, tenint la possibilitat física de connectar la finca a la xarxa de
clavegueram, no estigui connectada sense causa tècnica que ho justifiqui.
3. No estaran subjectes a la taxa:
a) Les finques sense servei de subministrament d’aigua, com ara les finques derruïdes, les
declarades ruïnoses o les que tinguin la condició de solar.
b) Les finques sense possibilitat física de connexió a la xarxa, o ubicades en àmbits o
sectors en què, tot i existir la xarxa, no es presti efectivament el servei per la causa que
sigui.
Article 3. Subjectes passius.
1. Subjectes passius de la taxa, sens perjudici dels supòsits de successió a què es refereixen
els articles 39 i 40 de la Llei 58/2003, de 17/12/2003, General Tributària:
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a) En el cas de la taxa de liquidació individualitzada de l’apartat 1.a) de l’Article 2. , són
subjectes passius a títol de contribuent els amos de la construcció, instal·lació o obra,
siguin o no propietaris dels immobles, i en concepte de substitut, el sol·licitant de la
llicència.
b) En el cas de la taxa d’acreditament periòdic i cobrament mitjançant rebut de l’apartat
1.b) de l’Article 2. són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, els titulars de
les pòlisses de subministrament, i en concepte de substitut, els ocupants o usuaris dels
immobles per qualsevol títol, àdhuc en precari.
2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17/12/2003, General
Tributària.
3. Responen de les obligacions tributàries del subjecte passiu, en concepte de responsables
subsidiaris, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 43 de la Llei 58/2003,
de 17/12/2003, General Tributària.
Article 4. Quota tributària.
1. La quota tributària es determina de la següent manera:
a) Taxa d’acreditament periòdic i cobrament mitjançant rebut:
1. Usos domèstics: 0,50 € per metre cúbic d’aigua subministrada per a usos domèstics.
2. Usos industrials: 0,80 € per metre cúbic d’aigua subministrada per a usos
industrials.
2. En el supòsit que el sistema de facturació del subministrament d’aigua inclogui el
concepte de mínims facturables s’entendrà, als efectes de determinació de la quota de la taxa
d’acreditament periòdic i cobrament mitjançant rebut, que els metres cúbics d’aigua
subministrada coincideixen efectivament amb els facturats.
3.- Usos industrials i comercials específics de la zona comercial de Tres Cales:
1. 5,40 € per metre cúbic d’aigua subministrada.

Article 5. Període impositiu i meritament de la taxa.
El període impositiu de la taxa d’acreditament periòdic i cobrament mitjançant rebut
coincideix amb el que en cada supòsit estigui establert com a període de facturació del preu
públic pel subministrament d’aigua. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del
moment en què s’iniciï la realització del servei, que s’entendrà iniciat, atesa la seva
naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal estigui establert i en
funcionament, en els termes establerts a l’Article 2.
Article 6. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas serà d’aplicació el que es disposa als articles 178 a 212 de la Llei
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58/2003, de 17/12/2003, General Tributària, i normativa complementària i de
desenvolupament.

Diligència.
Per tal de fer constar que la present ordenança fiscal ha estat aprovada inicialment per acord
de l’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 29/09/2011, i publicada en el BOP núm. 233, de
08/10/2011, amb el text íntegre; l’aprovació definitiva en el BOP núm. 275, de 29/11/2011, i
entrarà en vigor el dia 01/01/2012.
L’Ametlla de Mar, 27/12/2011.

Diligència.
Per tal de fer constar que la modificació de la present ordenança ha estat aprovada
inicialment per acord de l’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 31/10/2012, i publicada en el
BOP núm. 256, de 06/11/2012 amb el text íntegre; l’aprovació definitiva en el BOP núm.
292, de 20/12/2012, i entrarà en vigor el dia 01/01/2013.
L’Ametlla de Mar, 21/12/2012.
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