ORDENANCES FISCALS 2017

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
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 la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb
allò que disposen els articles 15 al 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la utilització de la deixalleria, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 d’aquell text legal.
Article 2n. Concepte
La Deixalleria Municipal es regirà i funcionarà d’acord amb el que es disposa en el
Reglament de Gestió del Servei de la mateixa.
D’acord amb el que disposa la Llei 6/1993, reguladora dels residus, s’entén per Residus
Municipals, els residus domèstics i, també, els residus generats per comerços, oficines i
serveis, i d’altres residus que per llur naturalesa o composició poden assimilar-se als residus
domèstics.
Es defineix la Deixalleria Municipal com a centre de recepció o emmagatzematge selectiu de
residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria.
S’exclouen d’aquest concepte els residus industrials, els residus derivats de construcció
d’obres majors, els detritus humans i els sanitaris que requereixen l’adopció de mesures per
a un tractament especial.
Es consideren voluminosos tots els mobles i trastos vells (sofàs, fustes, matalassos,...), els
aparells electrònics (televisors, ràdios, ordinadors, impressores,...), els electrodomèstics
(cuines, rentadores,...) i fustes (portes, finestres), etc.
Article 3r. Fet imposable
Constitueix l’objecte d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria municipal per abocar de
forma selectiva els residus municipals.
Article 4t. Subjectes passius i beneficis fiscals
Són subjectes passius de la taxa per la utilització de la deixalleria o de serveis específics de
recollida, les persones físiques o jurídiques que la utilitzin per abocar els residus a partir de
les quantitats que s’assenyalaran, o se’ls presti un servei específic de recollida de residus,
en funció de l’excés de pes generat.
Estan exempts de pagament de la taxa els particulars empadronats a Santa Perpètua de
Mogoda, per les seves aportacions de residus domèstics.
Article 5è.Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
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 6è. Quota Tributària
Utilització de la Deixalleria Municipal.
Residu

Excés anual de:

Euros Kg.

Voluminosos

Més de 200 kg.

0,10
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Material verd de jardineria

Més de 200 kg.

0,10

Fustes

Més de 200 kg.

0,10

Vidre Pla

Més de 200 kg.

0,10

Material d’obra seleccionat
(Runes i restes de Construcció)

Més de 500 kg.

0,10

Residus especials destí UTM Montmeló

5,95

Pneumàtics de *
Bicicleta, motocicleta i turismes

1.25

Furgoneta

1.85

Camió

5.80

(*tarifa per unitat per l’aportació de més de 4 unitats)
En quant als residus especials no s’admeten barreges de productes. Tots aquests productes
han d’estar etiquetats.
També es consideren residus especials aquells envasos que contenen o contenien els
esmentats residus.
No s’admet la aportació superior a 100 kg d’aquest residu.
Article 7è. Declaració i ingrés
Les tarifes d’utilització de la deixalleria municipal s'aplicaran en el moment de la utilització de
la deixalleria; es lliurarà un document acreditatiu del pagament realitzat.
Article 8è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei
General Tributària i les altres Lleis reguladores, així com altres disposicions dictades per al
seu desenvolupament i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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 provisionalment per acord del Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 30 d’octubre de 2012 i elevada automàticament a definitiva, començarà
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a aplicar-se el primer de gener de 2013 i regirà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
la seva derogació expresses.
L’ALCALDESSA,

EL SECRETARI,
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