AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Article 1. 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 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria municipal per
l’aportació de residus que suposin un alt cost de tractament i/o transport per a la
deixalleria. En l’annex 1 d’aquesta ordenança estan descrits aquests tipus de residus
Article 3. 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.
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 i/o unitats que es
determinen en aquesta ordenança
Article 4. Acreditament
Aquesta taxa s’acredita en el moment en què s’aporten a la deixalleria els redius
esmentats a l’annex d’aquesta ordenança
Article 5. Tarifes
L’import de taxes que cal satisfer són les que s’indiquen en l’annex d’aquesta ordenança
Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Per la prestació d’aquest servei aquesta taxa s’exigirà pel sistema de liquidació delegada
si s’escau, una vegada sigui entregat el residu a la deixalleria municipal
Article 7.- Infraccions i sancions
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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.- Modificació dels preceptes de l'ordenança
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix
sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 28 de juny de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data
.............. entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX TARIFES PER L’ÚS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Preu (€)

MATERIAL
RUNES/ENDERROCS (MÀXIM 3m3)
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