ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Article 1r.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de
llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb el que disposen
els articles 15 al 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004,
aquest municipi estableix la taxa per la utilització de la deixalleria municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de
l’esmentat Text Refós RDL 2/2004.

Article 2n.- Fet imposable
Constitueix l’objecte d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria municipal per l’aportació de
residus que suposin un cost de tractament per a la deixalleria. En l’annex d’aquesta ordenança
estan descrits els tipus d residus que suposen aquest cost.
La quota tributària del servei de recollida a domicili de restes vegetals d’origen domiciliari
mitjançant una saca subministrada a la deixalleria amb destinació a la mateixa deixalleria
municipal consisteix en una tarifa fixa per saca (annex 1), prèvia alta com a usuari del servei de
recollida de restes de poda a l’Ajuntament.

Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que utilitzin la deixalleria municipal,
per dipositar els residus admesos, dins de l’exercici de la seva activitat comercial o
industrial i superin les limitacions de pes (kg per mes natural) que es determinen en
aquesta ordenança.
2. Són també subjectes passius contribuents les persones físiques que com a particulars
facin ús del servei de deixalleria i superin les limitacions de pes (kg per mes natural) que
es determinen en aquesta ordenança.

Article 4t.- Acreditament
Aquesta taxa s’acredita en el moment en què s’aporten a la deixalleria les residus esmentats en
l’annex d’aquesta ordenança.

Article 5è.- Tarifes
L’import de les taxes que cal satisfer són les que s’indiquen en l’annex d’aquesta ordenança.

ANNEX DE TARIFES

RESIDU
Terres i runes
Fustes
Voluminosos
Esporga
Pneumàtics bicicleta
Pneumàtic moto o cotxe
Pneumàtic camió
Sac de poda o restes vegetals

Límit mensual sense tarifa
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
2 unitats
2 unitats
2 unitats

Tarifa
0,10 €/kg
0,10 €/kg
0,10 €/kg
0,10 €/kg
1,40 €/unitat
2,15 €/unitat
4,33 €/unitat
2 €/unitat

