ORDENANCES FISCALS DE NAVARCLES 2018

Ordenança Fiscal núm. 4.15
TAXA PELS SERVEIS DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis
municipals en relació a l’activitat de deixalleria, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la deixalleria sempre i quan les aportacions
sobrepassin les quantitats que tot seguit es relacionen:
Residu

Quantitat màxima admesa

Fluorescents i llums de vapor de mercuri

10

Unitats/mes

Pneumàtics de cotxe

8

Unitats/any

Pneumàtics de moto

4

Unitats/any

Pneumàtics de bicicleta

4

Unitats/any

Residus especials en petites quantitats

10

Kg/mes

Runes i restes de la construcció d’obres menors

3

m3/semestre

Residus verds

3

m3/semestre

Residus voluminosos i fustes no valoritzables

10

m3/semestre

Ferralla electrònica

2

m3/semestre

Porexpan

5

m3/semestre

Bidons superior a 25l i igual o inferior a 200l

2 unitats

any

Aerosols

10

Unitats/mes

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques,(comerços, serveis
petities industries) i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzin la
deixalleria aportan residus admesos i en les quantitats màximes assenyalades en l’art.2n.
Article 4t. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els
articles 37 i 39 de l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents
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1. Els preus només s’aplicaran a l’excés de residus aportat d’acord amb els límits assenyalats a
l’art.2n.
Residu

Preu públic

Fluorescents i llums de vapor de mercuri

0,71 Eur/unitat

Pneumàtics de cotxe

1,42 Eur/unitat

Pneumàtics de moto

0,71 Eur/unitat

Pneumàtics de bicicleta

0,36 Eur/unitat

Residus especials en petites quantitats

3,57 Eur./Kg

Runes i restes de la construcció d’obres menors
Residus verds

14,25 Eur/m3
6,42 Eur/m3

Residus voluminosos i fustes no valoritzables

10,68 Eur/m3

Ferralla electrònica

14,24 Eur/m3

Porexpan

7,13 Eur/m3

Bidons

0,069 Eur.litre

Aerosols

0,069 Eur/unitat

2. Els residus dels quals no es regula la quantitat d’entrada, es consideraran en funció del consum
domèstic, podent limitar la seva entrada l’encarregat de la deixalleria, i havent de comunicar-ho al
Consell Comarcal del Bages.
Article 7è. Acreditament
La taxa s'acredita quan es sol·licita la prestació del servei municipal, que no es realitzarà sense que
s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 51 a 54 de la
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Navarcles, a 30 d’octubre de 2008,
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2009 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

