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Ordenança número 25

Ajuntament de
Castellví de Rosanes
(BARCELONA)

Ordenança Fiscal reguladora del
TAXA PER A LA TRAMITACIÓ I EXPEDICIÓ DE PERMISOS
D'ABOCAMENT I D'ALTRES DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
RELATIUS ALS SISTEMES PÚBLICS DE SANEJAMENT
GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst a l'article 20.4. del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l'atorgament del permís d'abocament als sistemes
públics de sanejament que gestiona l’Ajuntament de Castellví de Rosanes segons
aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1.

2.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de l'activitat tècnica i
administrativa per a l'atorgament del permís d'abocament als col·lectors dels
sistemes públics de sanejament que gestiona l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes pel Sanejament, i la seva renovació, així com el control i seguiment dels
abocaments durant el període de vigència del permís d'abocament.
També constitueix el fet imposable de la taxa la realització de l'activitat tècnica i
administrativa per a l'atorgament de la declaració d'exempció o per a la
transmissió del permís d'abocament.

Article 3. Subjectes passius
1.

2.

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals
s'atorguin els permisos d'abocament a que es refereix l'article anterior, o els qui es
beneficiïn o siguin afectats per l'activitat administrativa, si és que es va procedir
sense l'autorització corresponent.
Els subjectes passius que resideixin a l'estranger estaran obligats a designar un
representant amb domicili en territori espanyol i comunicar la designació a
l’Ajuntament.

Article 4. Responsables
1.

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària.
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2.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap benefici fiscal en l'exacció de la taxa.

Article 6. Base imposable
Constitueix la base imposable de la taxa, com a màxim, el cost real i efectiu de
l'activitat, tant tècnica com administrativa, que es desenvolupi per l'atorgament del
permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal, així com
el control i seguiment dels abocaments durant el període de vigència del permís
d'abocament, i la renovació de tots ells.
Article 7. Quota tributària
1.

La quota tributària resulta de l'aplicació de la següent tarifa:

I.- Primera tramitació i renovació del Permís d'abocament a sistema de clavegueram
municipal:
a) Grup 1: Abocament d’aigües d’origen sanitari o assimilables a domèstiques
amb cabals inferiors a 6000 m3/h
................................................................................................ Quota 1: 281,56 €
b) Grup 2: Abocament d’aigües d’origen sanitari o assimilables a domèstiques
amb cabals superiors a 6000 m3/h
................................................................................................ Quota 2: 322,44 €
c) Grup 3:Abocament que incorpora aigües de procés que intervenen en la
producció o neteja industrial (o similars)
................................................................................................ Quota 3: 392,44 €
II.- Transmissió del permís d’abocament
................................................................................................ Quota 4: 90,42 €
Article 8. Acreditació
1.

La taxa es merita i l'obligació de contribuir neix quan s'inicia l'activitat per part de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes que constitueix el fet imposable. S'entendrà
iniciada aquesta activitat a la data de presentació de la sol·licitud del permís
d'abocament (ja sigui ordinari, simplificat, per a vehicle cisterna o per abocament
de fangs), de la declaració d'exempció, o de la sol·licitud de transmissió del
permís.
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Article 9. Règim de declaració i d'ingrés
1.

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2.

Quan es presenta la sol·licitud pel 1r atorgament o renovació del permís
d'abocament, o de transmissió de permís o de declaració d'exempció es
presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa i es
realitzarà l'ingrés bancari dins els terminis establerts a l'efecte.
Un cop verificat l'ingrés bancari, el document acreditatiu es farà arribar a
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes als efectes d’iniciar la tramitació de
l'expedient.
L'autoliquidació sempre tindrà caràcter de liquidació provisional sotmesa a les
comprovacions que l’ Ajuntament de Castellví de Rosanes pugui efectuar, de les
quals resultaran la liquidació definitiva, en més o en menys, que serà degudament
notificada als subjectes passius als efectes del seu ingrés.

3.

4.

Article 10. Inspeccions, infraccions i sancions
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
desenvolupin.
Disposició Addicional.
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, iniciant-se la seva aplicació en la mateixa data.
Castellví de Rosanes, 22 de desembre de 2012.
L’ALCALDE,

Lluís Tomàs i Moreno
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DILIGÈNCIA:
S'estén per a fer constar que la present Ordenança Fiscal ha estat aprovada
definitivament segons Edicte inserit al BOPB de 9 de gener de 2013
Castellví de Rosanes, 09-gener-2013.
La Secretària-Interventora,
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