ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONNEXIÓ DE NOUS CABALS AL SISTEMA
PÚBLIC DE SANEJAMENT
Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 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 a
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 Consorci Besòs Tordera estableix una taxa pels fets imposables que s’estableixen a continuació i que es regirà
per les normes legals esmentades i per la present Ordenança fiscal.

https://bop.diba.cat
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Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els
acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
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En compliment del que es disposen l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que la Junta General del Consorci Besòs Tordera, en sessió ordinària
celebrada el dia 30 de maig de 2018, va acordar l'aprovació provisional de la imposició i l'Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la connexió de nous cabals al sistema públic de sanejament.

Data 22-10-2018

DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONNEXIÓ DE NOUS CABALS AL SISTEMA
PÚBLIC DE SANEJAMENT

A

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

Constitueix el fet imposable de la taxa la connexió de nous cabals d’aigües residuals al Sistema públic de sanejament
gestionat pel Consorci Besòs Tordera.
Article 3r.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la
Llei General Tributària titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti, directament o indirecta, la intervenció del
Consorci Besòs Tordera o els que sol·licitin, provoquin o 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 o
realitzin les activitats que motivin les actuacions del Consorci Besòs Tordera. En aquests casos, el substitut del
contribuent podrà exigir del subjecte passiu principal l’import de la quota tributària satisfeta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 2n.- Fet imposable

1.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què
es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

B

Article 4t.- Responsables

2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de les
fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la
Llei general tributària.

El càlcul de la repercussió ha de realitzar-se sobre els següents paràmetres:
En el cas d’utilització dels col·lectors públics en alta seran els habitants equivalents (H.E.) i la distància (L) en km des
del punt de connexió als col·lectors en alta fins a l’EDAR receptora.
En el cas de la depuració seran els H.E. I, finalment, en el cas de les Pluvials la superfície en m2 de sòl
impermeabilitzat pel nou desenvolupament.

200 l/dia o 60 gr. DBO5/dia, 12 gr. N orgànic i amoniacal/dia, 3 gr. P total/dia = 1 habitant equivalent (H.E.)
I per al cas de nous desenvolupaments urbanístics s’estableixen les següents equivalències:
1 habitatge = 3 H.E.
1 ha. bruta de sòl industrial = 150 H.E.
1 ha. urbanitzada de sòl industrial = 250 H.E.
1 ha. bruta de sòl terciari = 60 H.E.
1 ha. urbanitzada de sòl terciari = 100 H.E.
Els preus doncs es determinen per a cada concepte segons les següents fórmules (Tots els costos són sense IVA):
Depuració:
per HE ≤ 500

675,00 €/HE

per 500 < HE ≤ 2.500

6.192,15x(HE.)^0,643 €

per 2.500 < HE

375,00 €/HE

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-10-2018

Es defineix l’habitant equivalent (H.E.) d’acord amb les dades següents:
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Article 6è.- Quotes tributàries
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La base imposable de la taxa serà determinada pel cost de diversos conceptes:
a) Despeses per l’increment de l’ampliació de capacitat de depuració.
b) Despeses d’ampliació de les infraestructures de transport (col·lectors i estacions de bombament d’aigües
residuals) en proporció a l’increment d’habitants equivalents (h.e.) i a la longitud de col·lectors en alta utilitzats.
c) Despesa de construcció d’instal·lacions anti-contaminació de les primeres aigües de pluja contaminades (sistemes
anti-DSU).

A

Article 5è.- Base imposable

Utilització dels col·lectors públics en alta existents:

B

Col·lectors en alta: des del pou de connexió fins a l'EDAR 28,00 €/HE i km.
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Per aquelles activitats de nova implantació o implantades en instal·lacions preexistents, se’ls assignarà una dotació
màxima inicial corresponent a la mida de la parcel·la multiplicada per l’ús del sòl i del rati corresponent dels anteriors
criteris (en m3/ any).

1.
2.
3.

4.

La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir quan el Consorci Besòs Tordera aprovi la Resolució d’autorització
de connexió de nous cabals a Sistema públic de sanejament gestionats per aquest.
L’eficàcia de la Resolució d’autorització de connexió queda condicionada al previ pagament de la liquidació
provisional de la taxa.
Un cop finalitzada la connexió, s'haurà de presentar declaració definitiva dels elements definitoris de la taxa
(nombre d’habitatges en el cas de desenvolupaments residencials, nombre d’hectàrees en el cas de
desenvolupaments comercials o industrials i punt de connexió de la xarxa de clavegueram al sistema en alta), i es
practicarà, si s'escau, la liquidació definitiva aplicant les tarifes que siguin vigents en aquell moment.
La manca de pagament en el termini establert donarà lloc als recàrrecs i interessos de demora previstos legalment.

Article 9è.- Deduccions i Exempcions
Deduccions per habitatge de protecció oficial (HPO) i habitatge dotacional (HD). Aquests habitatges resten exempts de
pagament, i per tant no es tindran en compte en el càlcul dels habitants equivalents (HE).
Deduccions per equipaments públics. Les superfícies destinades a equipaments públics resten exempts de pagament,
per tant doncs no es tindran en compte en el càlcul dels habitants equivalents (HE).
Article 10è.- Infraccions i sancions.
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de sancions que
corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reial Decret 2063/2004, de 15
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de règim sancionador tributari i la normativa vigent d’aplicació.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les taxes acreditades no prescrites.
Disposició final

B

Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment per la Junta General del Consorci Besòs Tordera en sessió
celebrada el dia 30 de maig de 2018, començarà a regir un cop esdevingui definitiva i es mantindrà en vigor mentre no
s'acordi de modificar-la o derogar-la.>>
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Article 8è.- Meritació i liquidació.
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2.

El Consorci Besòs Tordera podrà exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri
necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades necessàries per a practicar les liquidacions o n’impedeixin les
comprovacions, el Consorci Besòs Tordera pot efectuar-les per estimació, partint de les dades que posseeixi i de
l’aplicació dels índexs adients.

Data 22-10-2018

1.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 7è.- Normes de gestió
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A

El cost total a repercutir és la suma d’aquests conceptes.
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Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

A

Granollers, 05 d'octubre de 2018
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El President,
Joan Vila i Matabacas

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-10-2018
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