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INSTRUCCIONS TAXES EPSAR 

Què són les taxes de l’EPSAR? 

L'Entitat de Sanejament d'Aigües, és una entitat de dret públic del Sector Públic Instrumental 

de la Generalitat Valenciana, encarregada de la gestió dels serveis associats, principalment, al 

sanejament i depuració de les aigües residuals.  

En l'àmbit de les seues funcions, l’EPSAR elabora informes i controls que garanteixen el correcte 

funcionament de les instal·lacions finançades amb càrrec al Cànon de sanejament. 

La Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat ve a regular en els articles 15.1-1 

a 15.1-6, les taxes de l'Entitat de Sanejament d'Aigües. Es tracta d'un tribut autonòmic la gestió i la 

recaptació del qual està encomanada a aquesta Entitat. 

Quines són les Taxes de l'Entitat de Sanejament d'Aigües? 

Conforme a l'article 15.1-1 de la Llei 20/2017, de taxes de la Generalitat constitueixen el fet 

imposable d'aquestes taxes la prestació dels següents serveis:  

a) Inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la 

Comunitat Valenciana, i realització d'informes d'estat i funcionament, aptitud, connexió, 

comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors 

circumstàncies (amb o sense visita i dades de camp). 

b) Expedició de certificats, còpies d'informes, actes de constància de fets i diligenciat o compulsa 

de documents. 

c) Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques. 

La prestació d'aquests serveis comporta l'obligatorietat d'abonar la taxa d'acord amb els models 

aprovats: 

 Taxa per serveis d'inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i 

depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d'informes d'estat i funcionament, aptitud, 

connexió, comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors 

circumstàncies (amb o sense visita i dades de camp). 

 Taxa per serveis d'expedició de certificats, còpies d'informes, actes de constància de fets i 

diligenciat o compulsa de documents. 
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 Taxa per serveis d'expedició de còpies de resultats analítics. 

 

Qui ha d'abonar la taxa i quan és exigible? 

Tenen l'obligació d'abonar la taxa totes les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen 

el fet imposable. 

La meritació es produirà en el moment en què es presten els serveis que constitueixen el fet 

imposable. 

L'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en 

el moment en què es formule la sol·licitud del servei. 

Com es presenta l'autoliquidació? 

Conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, tant la present taxa, com, en el seu cas, la corresponent sol·licitud d'inici del 

seu procediment associat, i els documents que l'interessat estime convenients, que es dirigisquen a 

l’EPSAR podran presentar-se: 

a) A través de Z- Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 

(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18490), així com en els restants registres 

electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la llei, dirigint la 

documentació a la citada Conselleria. 

b) Presencialment en l’EPSAR: Avinguda Corts Valencianes, 58 Planta 3a (Edifici Sorolla Center). 

46015 València. 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. 

e) En les oficines d'assistència en matèria de registres. 

f) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. 

Estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics (lletra a) precedent): 

a) Les persones jurídiques. 

b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
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c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació 

obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb l’EPSAR en exercici d'aquesta activitat 

professional. En tot cas , dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la 

propietat i mercantils. 

d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb 

l'Administració. 

Quan no cal abonar la taxa? 

Conforme a l'article 15.1-2, estan exempts del pagament de la taxa: 

 En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el 

Cànon de sanejament, estan exempts del pagament de la taxa corresponent als serveis relatius amb 

l'expedició de còpies de resultats analítics i l'emissió d'informes sobre les inspeccions i 

reconeixement d'instal·lacions fixes o sistema de sanejament i depuració de la Comunitat 

Valenciana, realitzades per l'Entitat de sanejament d'Aigües: 

- Els ajuntaments. 

- Les comunitats d'usuaris d'abocament. 

- Els organismes de conca. 

- Les Conselleries de la Generalitat.  

 

 En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el 

Cànon de sanejament, estan exempts del pagament de la taxa corresponent al servei relatiu a 

l'emissió d'informes d'aptitud: 

- Les Conselleries de la Generalitat. 

- Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

 

 En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals gestionades 

directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües, estan exempts del pagament de la taxa 

corresponent al servei relatiu a l'emissió d'informes sobre l'estat i funcionament d'aquestes 

instal·lacions: 

- Els ajuntaments. 

- Les comunitats d'usuaris d'abocament. 

- Els organismes de conca. 

- Les Conselleries de la Generalitat. 
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Com puc abonar la taxa? 

Per a l'abonament de les taxes és necessari emplenar els models d'autoliquidació atés el servei 

sol·licitat per l'interessat. 

El pagament haurà d'efectuar-se mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el 

model d'identificació, sent obligatori identificar quan es realitze el pagament el codi indicat en el model 

d'autoliquidació. 

Com puc recórrer-la o oposar-me a l'abonament de la taxa? 

La revisió de les tributs de la Generalitat ve regulat en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de 

taxes de la Generalitat; concretament en els articles 1.5-1 a 1.5-6. 

 

La citada Llei disposa que en la revisió de les taxes se seguirà  els principis i procediments de la 

normativa general en matèria tributària i, en particular, les normes reguladores de la revisió en via 

administrativa.   

 

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària preveu, en el seu article 213, que els 

actes i actuacions d'aplicació dels tributs i els actes d'imposició de sancions tributàries, podrà revisar-se, 

mitjançant: a) procediments especials de revisió –articles 216 i següents, b) recurs de reposició –articles 

222 i següents-, c) les reclamacions economicoadministratives –article 226 i següents-. 

 

 El recurs de reposició davant el Gerent de l’EPSAR: 

Els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició, amb caràcter previ a les 

reclamacions economicoadministratives. Si l'interessat interposara el recurs de reposició no podrà 

promoure la reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'haja resolt de manera expressa o 

fins que puga considerar-ho desestimat per silenci administratiu.  

El termini per a interposar el recurs de reposició serà d'UN MES comptat a partir de l'endemà al 

de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci 

administratiu. 

Transcorregut el termini d'un mes des de la interposició del recurs de reposició, l'interessat 

podrà considerar desestimat el recurs a fi d'interposar la reclamació procedent.  

 La reclamació economicoadministrativa davant la persona titular de la Conselleria 

competent en matèria d'Hisenda 
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Els interessats podran interposar reclamació economicoadministrativa en el termini d'UN MES a 

comptar des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en què es 

produïsquen els efectes del silenci administratiu. 

Protecció de Dades 

Les dades de caràcter personal facilitats mitjançant aquest formulari seran tractats conforme al 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General 

de Protección de Dades, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de 

la Comunitat Valenciana (EPSAR) és la responsable del Tractament d'aquestes dades. Pot exercitar el 

dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter 

personal davant EPSAR, Avinguda Corts Valencianes, 58 Planta 3a (Edifici Sorolla Center). 46015 València 

o de manera telemàtica en el siguiente enllaç: http://www.gva.es/proc19970. Pot presentar una 

reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, dpd@gva.es o, en el seu cas, davant l'Agència 

Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es). 

Legislació aplicable 

 Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat. 

 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 


