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cOnseLL cOmArcAL deL riPOLLÈs 

Edicte de correcció de l’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança fiscal 

Havent-se detectat un error involuntari en l’anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
dels permisos d’abocament d’aigües residuals, que es va publicar en el BOP de Girona núm. 36, de data 20 de febrer de 2019, 
es procedeix de nou a la publicació íntegre del text d’aquesta ordenança, amb la modificació de l’article 5è.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DELS PERMISOS D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

Article 1r - Fonament, establiment i règim jurídic

1. El Consell Comarcal del Ripollès presta per sistema indirecte el servei de depuració d’aigües residuals de diverses estacions 
depuradores d’aigües residuals en virtut de la delegació atorgada pels municipis. Com a conseqüència, 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, d’acord amb el Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Ripollès.

2. Fonamentat amb allò que disposen els articles 14.1.c) i f) i 39.b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, el Programa d’actuació comarcal en vigor i els 
articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, el Consell Comarcal del Ripollès estableix i imposa les taxes per l’atorgament dels permisos d’abocament 
d’aigües residuals que es regirà per aquesta ordenança i les normes establertes a l’article 57 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals.

Article 2n - Fet imposable

El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat tècnica i administrativa del Consell Comarcal del Ripollès, que verifica si 
els projectes i actes de connexió d’abocaments d’aigües residuals al sistema de depuració o els abocaments directes subjectes 
a permís, compleixen les normes legals i reglamentàries de compliment obligatori.

Article 3r - Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereixen els articles 35 i 36 de la 
Llei general tributària, que siguin titulars propietaris o posseïdors per qualsevol concepte d’un immoble, una instal·lació, 
un establiment o una activitat que produeixi abocaments - puntuals o a la xarxa de clavegueram i al sistema de depuració- 
d’aigües residuals sotmeses a control, tractament i /o depuració i, en conseqüència, a l’obtenció del permís d’abocament.

2. Són també subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereixen els articles 35 i 
36 de la Llei general tributària que realitzin abocaments - puntuals o a la xarxa de clavegueram i al sistema de depuració 
- d’aigües residuals sotmeses a control, tractament i/o depuració i, en conseqüència, a l’obtenció del permís d’abocament.

3. Són aigües residuals, l’abocament de les quals està sotmesa a permís d’abocament, les assimilables a domèstiques amb 
cabals superiors als 25 m3/dia o cabals inferiors d’aigües potencialment pertorbadores.

Article 4t - Responsables

Respondran solidàriament i subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques 
a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.

Article 5è - Tarifes

TIPUS PERMÍS TAXA
Per permisos d’abocament amb camió cisterna de particulars. 47,00 €
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Per permisos d’abocament amb camió cisterna d’empreses. 258,00 €
Per permisos anuals d’abocament amb camió cisterna d’empreses. 447,00 €
Per permisos d’abocament amb connexió a la xarxa de clavegueram o al col·lector d’activitat de l’annex II, 
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats. 819,00 €

Per permisos d’abocament amb connexió a la xarxa de clavegueram o al col·lector d’activitat de l’annex III, 
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats. 381,00 €

Per permisos d’abocament amb connexió a la xarxa de clavegueram o al col·lector d’activitat de l’annex III, 
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats, sense analítica. 206,00 €

Per renovació de permisos de connexió d’activitat a l’annex II, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats. 576,00 €

Per renovació de permisos de connexió d’activitat a l’annex III, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats. 303,00 €

Per renovació de permisos de connexió d’activitat a l’annex III, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats, sense analítica. 128,00 €

Per canvi de nom d’un permís d’abocament. 84,00 €

Article 6è - Acreditament

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat tècnica i administrativa que constitueix el fet 
imposable i, en tot cas, des del moment de la data d’entrada de l’expedient de sol·licitud de llicència d’abocament al 
Consell Comarcal.

2. Quan la connexió al sistema de depuració o l’abocament s’hagi realitzat sense llicència prèvia, la taxa s’acreditarà des 
del mateix moment en què es realitzi la connexió o l’abocament i s’iniciï l’activitat tecnicoadministrativa destinada a la 
comprovació i el control de la connexió o l’abocament efectuats.

3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran la denegació de la llicència, l’atorgament condicionat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant.

Article 7è - Sol·licitud

1. Les persones interessades en l’obtenció d’un permís d’abocament amb connexió a la xarxa de clavegueram i al sistema 
de depuració d’aigües residuals han de presentar la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament del municipi 
corresponent, acompanyada de la documentació que determina l’annex al Reglament regulador d’abocaments d’aigües 
residuals a la comarca del Ripollès. Emès l’informe municipal, l’Ajuntament remetrà l’expedient al Consell Comarcal del 
Ripollès perquè el resolgui.

2. Les persones interessades en l’obtenció d’un permís d’abocament d’aigües residuals mitjançant camió cisterna, han de 
presentar la seva sol·licitud al Registre General del Consell Comarcal del Ripollès.

Article 8è - Liquidació i ingrés

1. Ja concedit el permís d’abocament o en el mateix acte, s’efectuarà la liquidació provisional sobre la base declarada pel 
sol·licitant que li serà comunicada i haurà d’ingressar la quota a la tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès en els 
terminis previstos al Reglament general de recaptació.

2. L’administració comarcal podrà comprovar el volum efectivament abocat i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, 
si s’escau, realitzarà la liquidació definitiva deduint-ne el que es va ingressar provisionalment.

3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu perquè les ingressi a la tresoreria del Consell 
Comarcal del Ripollès, amb els mitjans de pagament i terminis establerts pel Reglament general de recaptació.

4. Contra la liquidació practicada, podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes, comptat des de la 
notificació.

Article 9è - Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació, tipificació d’infraccions i sancions que corresponguin, s’aplicarà allò que disposen els 

Administració Local Consells Comarcals



Pàg. 20Núm. 65 – 2 d’abril de 2019

articles 178 i següents de la Llei general tributària, sense perjudici de les mesures punitives previstes al Reglament regulador  
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Ripollès.

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, i es mantindrà vigent en tant en quant no es procedeixi a la seva modificació o derogació.

Ripoll, 25 de març de 2019 

Eudald Picas i Mitjavila 
President 
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