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Ajuntament d’Oliva

TAXA PER LA COMPRA DE FANGS PROCEDENTS DE L’ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR I VESSAMENT DE
RESIDUS DOMÈSTICS PROCEDENTS DE FOSSES SÈPTIQUES
(CONVERSIÓ A EUROS SEGONS DECRET DE 4-1-2002)
Article 1. Fonament i fet imposable
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 58 de la Llei 39/88, Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò disposat en els articles 15 a
19 de la Llei 39/88, aquest Ajuntament estableix la Taxa, el fet imposable de
la qual el constitueix la compra de fangs procedents de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals i el vessament de residus domèstics procedents de
fosses sèptiques, d’acord amb l’especificació que es recull en l’article 3
següent; taxa que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. Subjectes Passius
Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança els qui
compren fangs i els qui vessen residus procedents de foses sèptiques.
Article 3. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la resultant
d’aplicar les tarifes següents:
a) FANGS :
Fangs deshidratats
Fangs deshidratats transportats per vehicle
municipal fins la finca situada en terme
d’Oliva
Fangs líquids espesseïts
Fangs líquids espesseïts transportats per
vehicle municipal fins la finca situada en
terme d’Oliva
b) VERTIDOS DE FOSAS SEPTICAS
DOMESTICAS :
Cubes de fins 5 m3
Cubes de fins 10 m3
Cubes de mes de 10 m3

250 PTA/T

1,5 Euros

500 PTA/T

3,01 Euros

50 PTA/m3

0,3 Euros

500 PTA/m3

3,01 Euros

1.000 PTA/cuba
1.500 PTA/cuba
2.000 PTA/cuba

6,01 Euros
9,02 Euros
12,02 Euros

Article 4. Meritació i Ingrés
1. La taxa es meritarà en el moment en què se sol·licita la compra del fang
o el vessament dels residus de fosses sèptiques.

2. Tant la venda de fangs com l’admissió de residus domèstics procedents
de foses sèptiques, les autoritzarà l’encarregat de l’Estació Depuradora,
amb subjecció a la normativa vigent i a les instruccions del Regidor
Delegat
3. S’autoritza l’encarregat de l’Estació Depuradora per al cobrament de les
Tarifes que conté aquesta Ordenança, i haurà de retre compte justicatiu,
mensual, davant la Intervenció Municipal.
Article 5. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal
General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 1999, i romandrà en vigor fins la seua modificació o derogació
expressa.”
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