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CLAVEGUERAM
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Article 1r. Naturalesa Objecte i Fonament
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 de
conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 i 20-4-r de la llei 39/88 de 28 de
desembre , reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa peer
clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen
al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, el fet de disposar les vies públiques del
servei de clavegueram, la vigilància especial, reposició, conservació i neteja del
clavegueram públic i privat i dels pous negres.
Article 3r. Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir s’origina pel fet que la finca, habitatge, local comercial,
industrial, etc. faci ús del servei.
Article 4t. Subjecte passiu
Estan obligats a satisfer la taxa pes persones físiques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, i les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
a títol de propietat, arrendament o qualsevol d’altre, ocupin els habitatges, establiments
o els locals de les finques que disposen del servei.
Article 5è. Responsables tributaris
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què fan referència els articles 38.1 i 39.1 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 40 de la Llei General Tributària.
Article 6è. Base imposable
Constituirà la base el cost real o previsible de l’activitat jurídico-administrativa,
considerada en la seva globalitat, constituirà, com a límit màxim, la base imposable.
Article 7è. Exempcions i bonificacions
Sense perjudici del que estableix l’article 24.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, no
s’admetran exempcions, reduccions o bonificacions llevat d’aquells a favor de l’Estat,
Generalitat de Catalunya i altres ens públics Territorials o institucionals o com a
conseqüència de l’aplicació de Tractats o Acords Internacionals.
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Article 8è. Quota
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional se’ls aplicarà quota zero.
Taxa de prestació del servei:
A) Habitatges :
A.1Per clavegueram i depuració.................. 15,52€/any
B) Finques i locals no destinats a habitatges:
B.1 Per clavegueram i depuració....................155,25€/any
Article 9è. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
Article 10è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades
pel seu desenvolupament i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 11è. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que els hi corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i
la desenvolupen.
Article 14è. Vigència
Aquesta ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener del
2013 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Sant Aniol de Finestres, 3 d’octubre de 2012
El Secretari

Vist i Plau
L’alcalde
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