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Article 1er. Fonament i Naturalesa
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 per
connexions de clavegueres per escomesa i neteja de fosses sèptiques, 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 2on. Fet imposable
Serà objecte l’autorització als propietaris o ocupants d’immobles per connectar a la
xarxa de clavegueres general, per a l’evacuació de substàncies excretes, aigües negres i
residuals en benefici de les finques situades en aquest municipi. Aquestes escomeses es
podran sol·licitar i els drets se satisfaran bé a petició dels particulars o quan sigui
obligatori el servei.
Article 3er. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament els propietaris de les finques beneficiades d’aquests serveis
i que tinguin clavegueres públiques davant les esmentades finques.
Article 4r. Base tributable
És l’escomesa de la finca al servei del clavegueram públic.
Article 5è. Quota tributable
La quota s’estableix en 188,16€ per connexió.
Article 6è. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir ve determinada per:
1.- Nova connexió: Per la prestació del servei, bé sigui per iniciativa particular o per
recepció obligatòria.
2.- Neteja de fossa sèptica: Per a la realització d ela neteja, sigui feta pel mateix
particular o per una empresa especialitzada, sempre prèvia petició de la corresponent
llicència municipal.
Article 7è. Normes de gestió
Es considerarà produïda l’exacció des que neix l’obligació de contribuir i es liquidarà
cada aprofitament demanat o efectuat.
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Quan la claveguera general, a la qual s’hagi de connectar, no passi davant de la finca del
sol·licitant, l’0Ajuntament estudiarà la possible instal·lació o ampliació de la xarxa,
sempre que es demani, i informarà prèviament del seu cost, cost que serà abonat
conjuntament amb el de l’escomesa, prèvia la seva conformitat. En tot cas, les obres de
connexió aniran a càrrec del peticionari. Per a la connexió directa a la xarxa, caldrà
sol·licitar i obtenir sempre la llicència de l’Ajuntament, igualment que per a la neteja de
fosses sèptiques.
Article 8è. Infraccions i sancions tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Article 9è Vigència
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat
amb allò que preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de
publicació del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i serà
d’aplicació mentre no s’acordi la seva modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, 3 d’octubre de 2012
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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