Ajuntament de Subirats

Ordenança Fiscal núm. 25
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEPURADORA A SECTORS INDUSTRIALS DE
SUBIRATS
Article 1r. Fonament i naturalesa
Es ús de les facultats concedides per als arts. 133.2 i 142 de la Constitució, per l’art. 106 de la Llei
7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i arts. 20, 22 i 578 del Reial Decret
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de l’Estació Depuradora d’aigües
residuals.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació del servei de funcionament i gestió de les depuradores situades als polígons
industrials de Can Bas i al Parc Logístic de Can Bosc d’Anoia.
b) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions
necessàries per autoritzar la prestació d’aquest servei de depuradora municipal.
c) La prestació dels serveis de control i inspecció de les aigües residuals no
domèstiques que es generen o s’originen, amb o sense recollida de mostres.
Article 3r. Subjectes passius
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 que es realitza en cada edifici
industrial connectat a la xarxa de clavegueram del polígon de Can Bas, i el del titular del Parc
Logístic de Can Bosc (actualment titular únic, ABERTIS). El propietari de l’edifici serà responsable
subsidiari el pagament de la taxa, en cas d’impagament de qui realitza l’activitat.
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 4t. Quota tributària
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de funcionament de la
depuradora es determinarà segons les següents tarifes:
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Concepte

Quota

Industrial Can Bas

136,50€/trimestre+4,47€/m2

Industrial Can Bosch

28.624€/any

1.- En el cas que una indústria disposi d’un comptador (*) de cabal abocat, la quota es cobrarà pel
cabal abocat a la depuradora i no pel consum d’aigua potable total.
2.- L’ajuntament per motius justificats pot obligar a les indústries a instal·lar un comptador (*) de
sortida al clavegueram (*) el cost del comptador serà a càrrec de l’interessat.
3.-Les empreses HORMICONSA; VITALPE que, o bé afegeixen cabals molt importants d’aigua al
producte final (la formigonera), o bé estan adherides al conveni de vinasses (VITALPE) i eliminen
les aigües residuals “vinícoles” (no del lavabo o similar) per fer-li irrigació (abocament per reg a
vinyes i conreus) tindran una bonificació del 75% de consum. En el cas de les empreses vinícoles
(VITALPE) hauran de justificar documentalment mitjançant les fitxes de reg corresponents que
han eliminat els cabals d’aigua bonificats per ferti-irrigació. Així mateix, qualsevol altra indústria
vinícola que elimini aigües per ferti-irrigació tindrà la bonificació esmentada sempre que justifiqui
la ferti-irrigació en la llicència ambiental, i mitjançant les fitxes d’abocament.
Article 5è. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 6è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable.
Article 7è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en
el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la
variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes
declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi
finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici.
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran en els períodes i termini que
fixi anualment l’ajuntament.
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una
vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que
s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el
Reglament General de Recaptació.
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Disposició final
La present ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre
de 2013 a Subirats, començarà a regir el dia 1 de gener de 2014 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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