Ordenança Fiscal núm. 3.20
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per la utilització de la deixalleria municipal, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de deixalleria
municipal.
Article 3. Subjectes passius
1.Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària (LGT) que utilitzin la deixalleria aportant residus admesos i en les
quantitats màximes assenyalades en l’apartat següent
2. Límits màxims establerts per a la gratuïtat del servei aplicables als subjectes
passius posseïdors de la targeta d’usuari de la deixalleria municipal
TIPUS DE RESIDU
Runa neta
Voluminosos
Esporga i o restes vegetals
Matalassos
Pneumàtics(bici- cotxe, moto)
Fusta
Dissolvents i pintures
Extintors

QUANTITAT MÀXIMA A ABOCAR NO SUBJECTA TAXA
6 Tn / any
3 Tn / any
6 Tn / any
4 unitats / any
4 unitats / any
4 Tn / any
60 Kg. / any
2 unitats / any

Article 4. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals en els articles 37 a 40 de 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.
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Article 5. Beneficis fiscals
No s’estableixen.
Article 6. Quota tributària
1.La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per quilogram aportada segons el
quadre següent:
RESIDU
Runa neta
Voluminosos
Esporga i/o restes vegetals
Matalassos
Pneumàtics
Fusta
Dissolvents i pintures
Extintors

TARIFA
0,10 €/kg
0,10 €/kg
0,10 €/kg
9,00 €/kg
2,00 €/Kg
0,10 €/kg
0,20€/kg
3,00€/kg

2. Aquests preus només s’aplicaran sobre l’excés de residus aportat, en relació a les
quantitats màximes fixades a l’article 3 d’aquesta ordenança.
3. La quota tributària per la renovació del carnet d’usuari de la Deixalleria Municipal
serà de 5,75 euros.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'aportin
residus a la deixalleria sobrepassant, si s’escau, els límits màxims establerts en
l’article 3 de la present ordenança.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. La taxa es farà efectiva directament a la deixalleria municipal en el moment de
realitzar l’aportació de residus o s’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que
pugui satisfer la quota en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en
el propi abonaré.
Article 9. 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 77 i següents de la Llei General Tributària.
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Disposició final
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Matadepera,
28 d’octubre de 2013, i publicada definitivament al BOP de 30 de desembre de 2013,
començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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