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Número de registre 10263

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per l’abocament mitjançant 
camió cisterna a l’Edar de Montferrer

EDICTE

Per acord plenari del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de 8 d’octubre de 2015, es va aprovar l’ordenança 
fiscal número 11, reguladora de la taxa per l’abocament mitjançant camió cisterna a l’Edar de Montferrer” i 
es va publicar l’aprovació provisional al BOP número 201 de data 20 d’octubre de 2015. Avent transcorregut 
el termini de trenta dies sense que s’hagi presentat cap al·legació ni suggeriment, i d’acord amb els termes 
de l’aprovació, es considera aquesta elevada a definitiva, i s’ordena la publicació del text íntegre de la 
mateixa:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER ABOCAMENT AMB VEHICLES 
CISTERNA A LA EDAR

Preàmbul
El Consell Comarcal és administració actuant per delegació de competències de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer, des de la seva construcció. 
Actualment i degut al continuat augment de sol·licituds d’abocaments puntuals amb camió cisterna a l’EDAR 
de Montferrer, fruit de treballs de manteniment dels sistemes de fosses sèptiques particulars i xarxes de 
clavegueram municipals es fonamenta l’establiment de la present ordenança fiscal.

Article 1. Fonament, establiment i règim jurídic
1. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell presta el servei de depuració d’aigües residuals de les diferents 
estacions depuradores en virtut de la delegació de competències atorgada pels municipis. Correspon al 
Consell comarcal la inspecció i el control dels abocaments d’aigües residuals i la concessió de permisos 
d’abocament amb connexió al sistema de depuració i d’abocaments puntuals amb camió cisterna.

2. D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, els articles 15, 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, el Consell comarcal estableix i imposa la taxa per l’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna que es regirà per aquesta ordenança i les normes esmentades.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’abocament a l’EDAR, degudament autoritzat, de aigües residuals 
assimilables a domèstiques amb vehicles cisterna a les plantes comarcals, d’acord amb la Directiva 1/2008, 
del 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. Per aquesta ordenança sols es regularan els abocaments 
procedents de fosses sèptiques particulars d’aigües assimilables a domèstiques o de les neteges dels 
sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camions cisterna que no estiguin inclosos dins del 
règim d’autoritzacions d’abocament mitjançant camió cisterna a una EDAR directament gestionats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis o la realització d’activitats 
que s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 4 d’aquesta ordenança, realitzada per empreses o 
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particulars per aigües residuals procedents de fosses sèptiques o de neteges, tant de xarxes de 
clavegueram com d’altres instal·lacions domèstiques, industrials o agropecuàries.

3. Previ a l’abocament es requerirà autorització del cap de planta que només es podrà emetre si no es 
superen els límits de l’annex 2 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 
públics de sanejament.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35 de la Llei general tributària que siguin titulars de l’activitat i/o instal·lació que en interès de 
les quals siguin prestats aquests serveis o realitzades les activitats.

2. En el supòsit que l’activitat gravada no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició 
de subjectes passius substituts del contribuent els que sol·licitin la prestació dels serveis o la realització 
d’activitats. En aquests casos, el substitut del contribuent podrà exigir del subjecte passiu principal l’import 
de la quota tributària satisfeta.

Article 4. Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes que no inclouen, si fos procedent, la 
repercussió d’altres tributs.

ACTIVITAT EUROS

Per abocament fet per vehicle cisterna autoritzant amb un màxim de 5.000 litres / per 
abocament. 

64,71

Article 5. Meritament
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es produeix el fet imposable.

2. Cas que no s’autoritzi l’abocament no es generarà la taxa.

Article 6. Gestió de l’autorització i de l’abocament
Per poder fer l’abocament s’haurà de fer la sol·licitud corresponent segons el model d’instància que figura a 
l’annex 1 d’aquesta ordenança, i no es podrà fer l’abocament fins a tenir-ne l’autorització.

Amb caràcter previ a l’abocament de la cisterna a les instal·lacions de sanejament, el personal de l’estació 
depuradora d’aigües residuals ha de comprovar la correspondència entre les dades de l’imprès i el contingut 
del camió - cisterna, per tal de determinar la possibilitat del seu tractament, i en prendrà prendre una mostra 
per anàlisi i control.

L’abocament de la càrrega del camió - cisterna a l’estació depuradora d’aigües residuals únicament s’admet 
en el cas que no comporti una variació apreciable del seu rendiment, i respectant en qualsevol cas els límits 
d’abocament al medi natural receptor previstos en la normativa vigent.

Article 7. Liquidació i recaptació
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i s’haurà de justificar el seu pagament previ a l’abocament 
corresponent, en la forma condicions i terminis que s’estableixin per la gerència del Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 
legislació estatal o autonòmica, i aquells en que es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que 
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són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i del 
seu text al BOPT, i serà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

La Seu d’Urgell, 30 de novembre de 2015
El president, Jesús Fierro i Rugall

———
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