
ORDENANÇA FISCAL Núm. T2. 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS AMBIENTALS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE

Article 1. Fonament, establiment i règim jurídic

1.El Consell Comarcal del Baix Ebre presta per sistema indirecte 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, d’acord amb el Reglament comarcal.

2.L’article  38  de  la  Llei  20/2009  preveu  que  els  municipis  de  50.000  habitants  o  més  s’ha  de 
constituir  un  òrgan  tècnic  ambiental  amb la  funció  d’avaluar  les  sol·licituds  i  els  expedients  de 
llicència ambiental i formular la proposta de resolució. Als municipis de menys de 50.000 i de més de 
20.000 habitants poden constituir un òrgan tècnic ambiental per exercir aquestes funcions. En cas 
contrari, aquestes funcions corresponen a l’òrgan tècnic ambiental competent del Consell Comarcal. 
En els municipis de menys de 20.000 habitants correspon a l’òrgan tècnic ambiental del Consell 
Comarcal  o,  si  escau,  a  l’òrgan tècnic  de l’ajuntament,  avaluar  les sol·licituds i  els  expedients  i 
formular l’informe integrat.

3.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 del Baix Ebre 
estableix i imposa les taxes per l’atorgament dels permisos d’abocament d’aigües residuals que es 
regirà per aquesta ordenança i les normes esmentades.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el  fet imposable de la taxa l’activitat  comarcal,  tant  tècnica com administrativa, 
d’atorgament, revisió o renovació d’autoritzacions, d’emissió dels informes ambientals, de verificació, 
comprovació o revisió dels vectors de la seva competència, així com l’activitat comarcal de concessió 
d’autoritzacions  de  connexió  a  la  xarxa  pública  de  sanejament  i  de  gestió  administrativa  de 
l’acreditació i l’atorgament, revisió o renovació d’autoritzacions als transportistes de vehicles cisterna 
per operar a les EDAR’s comarcals i l’entrada dels esmentats vehicles a les plantes comarcals, en el 
si de les activitats que es desenvolupin a tots els municipis de la comarca, 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.

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.

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 
fonamenti,  directament o indirecta,  la  intervenció  de l’administració comarcal  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 d’avaluació ambiental per 
part del Consell Comarcal. 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
1- Procediment d’atorgament o de revisió d’autorització d’abocament 
d’aigües  residuals  de  les  activitats  incloses  a  l’Annex  III  de  la  Llei 
20/2009 i al Reglament Comarcal de Sanejament

200,00

2- Procediment de  renovació de l’autorització  d’abocament  d’aigües 
residuals de les activitats incloses a l’Annex III de la Llei 20/2009 i al 
Reglament Comarcal de Sanejament

110,00

3- Procediment d’emissió d’informe ambiental o de revisió del vector 
d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex I i  II  de la Llei 
20/2009

200,00 

4- Procediment de  renovació d’informe ambiental del vector d’aigües 
residuals de les activitats incloses a l’Annex I i II de la Llei 20/2009

155,00

5- Procediment d’acreditació dels transportistes de vehicles cisterna 
que realitzen les operacions de recollida, transport i descàrrega de les 
cubes a les EDARs comarcals

265,00

6-  Procediment  d’atorgament o  revisió d’autorització  d’abocament 
d’aigües  residuals  mitjançant  vehicles  cisterna  de  les  activitats 
industrials

122,00

7-  Procediment  de  renovació d’autorització  d’abocament  d’aigües 
residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials 

90,00

8-  Procediment  de  gestió  administrativa per  l’entrada  de  vehicles 
cisterna que aboquen aigües residuals, assimilables a urbanes, a les 
EDARs comarcals (per cada camió). 

20,00

9.- Procediment de tramitació de informes integrats de l’òrgan tècnic 
ambiental  del  consell  comarcal  d’acord  amb la  Llei  20/2009  (sense 
vector aigua residual)

250,00

10.- Procediment de tramitació de informes integrats de l’òrgan tècnic 
ambiental del consell comarcal d’acord amb la Llei 20/2009 (amb vector 
aigua residual)  

325,00

Article 5. Exempcions

Resten exempts del pagament de la quota tributària de l’activitat  6, 7 i 8 de l’article 5 els organismes, 
les entitats i les empreses públiques, els ajuntaments de la comarca i l’empresa adjudicatària del 
servei comarcal de sanejament. 

Article 6. Meritament

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

2.L’obligació  de  contribuir  no  es  veurà  afectada  per  la  possible  denegació  de  l’objecte  dels 
corresponents procediments previstos a l’article 5, o per la concessió supeditada a condicions, ni per 
renúncia o desistiment del subjecte passiu.



Article 7. Liquidació i recaptació

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, 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 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.


