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TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB EL PERMÍS D’ABOCAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJAMENT MUNICIPAL DE SANT CELONI 
 
Article 1. Fet imposable 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 20. 4 r)  del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús 
de les instal·lacions i per la prestació de serveis relacionats amb el sanejament de Sant Celoni, a 
excepció del nucli de la Batllòria.  
 
A aquests efectes, l’Ajuntament de Sant Celoni té la competència per la gestió del següent: 

- Atorgar permís d’abocament mitjançant camió cisterna a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Sant Celoni. 

- Atorgar permís de connexió d’aigües residuals al sistema de sanejament de Sant Celoni, a 
excepció del nucli urbà de la Batllòria. 

- Realització d’inspeccions, controls i expedients sancionadors. 

Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament d’aquesta taxa totes aquelles persones físiques i jurídiques, siguin 
públiques o privades, que utilitzin les instal·lacions de sanejament gestionades per l’Ajuntament de 
Sant Celoni o que sol·licitin algun dels serveis que fixa l’article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
 

Concepte Quantia 

Permís d’abocament mitjançant caminó cisterna a l’EDAR:  

Autorització puntual 115,96 € 

Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament: 

Autorització amb aigües residuals de procés 424,94 € 

Autorització només amb aigües residuals assimilables a 
domèstiques 

301,79 € 

Modificació o renovació d’autoritzacions existents: 

Renovació o modificació d’una autorització existent amb aigües 
residuals de procés 

224,25 € 

Renovació o modificació d’una autorització existent d’activitats amb 
abocaments d’aigües assimilables a domèstiques 

148,52 € 

 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 4. Meritació 
 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que l’Ajuntament 
de Sant Celoni iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable o l’interessat faci ús de 
les corresponents instal·lacions gestionades per l’Ajuntament. A aquests efectes, s’entendrà iniciada 
l’esmentada activitat administrativa en la data de la presentació de la sol·licitud que iniciï el 
corresponent procediment, si el subjecte passiu l’efectua expressament. 
 
Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de presona diferent al subjecte passiu, la taxa es 
meritarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment. 
 



Quan l’activitat s’iniciÍ o la instal·lació s’utilitzi o es realitzi sense haver-se verificat o comprovat 
prèviament per l’Ajuntament que s’ajusta al marc normatiu corresponent al fet imposable, la taxa es 
meritarà quan s’iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable.  
 
Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no l’afectarà la denegació de l’objecte dels 
corresponents procediments als que es refereix l’article 1 de la present ordenança, o per la seva 
concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que s’hagi 
resolt el procediment corresponent. 
 
Article 5. Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte 
passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que inicia l’activitat administrativa o 
l’expedient es compliemntarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver pagat la taxa. 
 
En els supòsits diferents dels descrits al primer paràgraf, la taxa serà liquidada per l’Administració que 
la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.  
 
Article 6. Remissió normativa 
 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de 
taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat aprovada definitivament pel Ple de la corporació en sessió 
de 21 de desembre de 2016, regirà a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent fins que es 
modifiqui o es derogui expressament. 
 


