ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE CONTROL I
REGULACIÓ DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM
PÚBLIC
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació dels serveis de control i
regulació de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic, que es regirà per
aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
a)

L'expedició de les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals no domèstiques, generades per activitats
industrials, comercials o de serveis, a la xarxa municipal de clavegueram.

b)

La prestació dels serveis de control i inspecció de les aigües residuals no domèstiques que es generen o
s'originen dins el terme municipal, amb o sense recollida de mostres.

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària, titulars de les llicències municipals per a l'exercici de les activitats que generen els
abocaments, o que exerceixen realment l'activitat, encara que no siguin titulars de la llicència.
En les actuacions per inspecció que es realitzen com a comprovació d'una denúncia, el subjecte passiu serà la
persona física o jurídica responsable de la infracció o anomalia i, a manca de comprovació, el denunciant.
ARTICLE 4
1.

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes hom entendrà iniciada l'activitat municipal, un cop transcorreguts cinc dies
hàbils comptats a partir del següent al de la presentació de la sol·licitud d’autorització corresponent.

2.

En les actuacions per inspecció motivades per denúncia o a instància del particular, la taxa s'acreditarà quan
s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable.

3.

Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no es veurà afectada de cap manera per la denegació de
l'autorització sol·licitada, ni per la renúncia o el desistiment voluntari del sol·licitant.

III. Beneficis fiscals
ARTICLE 5
No es concedirà cap exempció o bonificació en l'exacció de la taxa.
IV. Base de gravamen i deute tributari
ARTICLE 6
S'estableix com a base per a la percepció d'aquestes taxes el seu cost general.
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ARTICLE 7
1.

Les quotes que s'hauran de satisfer per la taxa regulada a la present Ordenança seran les que resultin de
l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Permís d'abocament per cabals no superiors a 300 m3./dia

2

Permís d'abocament per cabals superiors a 300 m3./dia

3

Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació dintre de la claveguera
de les anomalies, connexions i abocaments residuals a la xarxa

4

Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la xarxa o per infraccions
dels abocaments, sempre que es verifiqui l'anomalia o infracció

5

Peritatge sobre funcionament i comprovació de la qualitat dels afluents
residuals de pretractaments o mesures correctives

TARIFA (€)
136,00
226,00
198,00
45,20
171,00

Les anteriors tarifes no inclouen l'anàlisi de laboratori de les mostres, el cost del qual, en cas de ser necessari,
serà a càrrec dels interessats i el seu abonament es farà directament al laboratori homologat que les realitzi.

2.

En cas de denegació del permís sol·licitat, l'import de la taxa serà el vint-i-cinc per cent de la quota que resulti
d'aplicar els epígrafs anteriors.

V. Gestió tributària
ARTICLE 8
1.

Les persones interessades en l'obtenció d'una autorització d'abocament, sol·licitaran el permís juntament
amb la llicència per a l'exercici de l'activitat, llevat que l'activitat fos ja en funcionament, en el qual cas s'haurà
de sol·licitar separadament. A la sol·licitud s'hi acompanyarà declaració tributària, on s'especificaran les
dades tècniques relatives a l'activitat, tipus de residu i volum de cabals.

2.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació d'acord amb el següent procediment:
a)

En sol·licitar-se el permís, es comunicarà a l'interessat mitjançant diligència en el justificant de
presentació, l'obligació de satisfer l'import de la taxa en règim d'autoliquidació, dins dels 10 dies hàbils
següents al de la seva acreditació, amb l'advertiment que, en cas de no efectuar-se l'ingrés, s'arxivarà
l'expedient sense més tràmit.

b)

El Servei responsable de la tramitació i resolució de l'expedient, traslladarà al Servei d'Hisenda la
declaració tributària, amb l'informe tècnic sobre les dades i característiques de l'autorització sol·licitada, d
dins els cinc dies hàbils següents al de la presentació de la sol·licitud.

c)

La Tresoreria General deixarà constància de l'ingrés de la taxa als registres informàtics de l'expedient, el
mateix moment d'efectuar-se aquest.

d)

No es resoldrà la sol·licitud de permís sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa
acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament.

3.

En cas de tramitació conjunta i simultània del permís d'abocament i la llicència d'activitat, la taxa es liquidarà
conjuntament i en els mateixos terminis que la taxa per concessió de llicència d'obertura d'establiments.

4.

S'exclouen del procediment general establert a l'apartat 2 anterior, les taxes acreditades per actuacions de
l'Administració d'ofici o motivades per denúncia dels particulars. En aquest supòsit el servei responsable
traslladarà al d'Hisenda la informació necessària per a la pràctica de la liquidació corresponent.
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5.

Els subjectes passius estaran obligats a declarar davant l'Ajuntament qualsevol modificació del procés
industrial que modifiqui la composició o el cabal de l'abocament, en un termini improrrogable de 30 dies. En
cas que l'abocament modifiqui el seu cabal o contingut de manera que requereixi d'un permís superior, caldrà
sol·licitar una nova autorització.

VI. Recaptació
ARTICLE 9
La recaptació de les quotes de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General de Gestió,
Inspecció i Recaptació.
VII. inspecció
ARTICLE 10
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2007 i continuarà en vigor mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
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