AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL DE VILAJUÏGA.
(aprovació: BOP 66 de 4-4-06)
(última modificació: BOP 22 de 3-02-14)

Article 1. Fonament, establiment i règim jurídic
A l’empara de l’article 106 en relació a l’article 4.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1. b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 a 19, d’acord amb l’article 57, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL), es regula la taxa per a la
utilització de la deixalleria municipal de Vilajuïga.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de gestió dels residus admesos a la
deixalleria municipal de Vilajuïga, instal·lació oberta a persones físiques o jurídiques
posseïdores de residus generats a Vilajuïga que optin per utilitzar aquesta instal·lació.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques
generadores de residus admissibles a la deixalleria i que sol·licitin l’entrada d’aquests a
la deixalleria municipal de Vilajuïga.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 i següents de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant LGT).
2. Seran responsables subsidiaris les persones establertes a l’article 43 de la LGT.

Article 5. Base imposable, base liquidable i quota tributària
1. Constituirà la base imposable de la taxa el cost real o previsible de l’activitat de
gestió de residu dipositat a la deixalleria municipal.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, a la base imposable les
reduccions que calguin d’acord amb l’article 6 de la present Ordenança Fiscal.
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1. Les taxes a per abocar els residus es determinen a partir de la tipologia d’aquests i
les quantitats, que s’assenyalaran en funció de l’excés del volum aportat. Es
considera excés de volum el que ultrapassi el pes que s’indica en el quadre següent
segons la tipologia de residu:

Tipus de residu

Màxim
mensual
gratuït

Preu/unitat,
Kg o tona

55,1980 €/tn

Oli vegetal

5 litres

0,30 €/litre

300 kg

55,1980 €/tn

Oli mineral

5 litres

0,30 €/litre

100 kg

55,1980 €/tn

Bateries

4 ut

0,50 €/ut

300 kg
300 kg

55,1980 €/tn
55,1980 €/tn

20 Kg
20 Kg

0,25 €/Kg
0,25 €/Kg

Tèxtils

-

-

20 kg

0,25 €/Kg

Paper i cartró
Vidre
Envasos plàstic
Porexpan
Pneumàtics
Electrodomèstics
Miralls i vidre pla
Ampolles de cava

300 Kg
4 ut
300 kg
300 kg
-

55,1980 €/tn
3,00 €/ut
55,1980 €/tn
55,1980 €/tn
-

20
20
20
20
20
20
20
20

0,25
0,37
0,88
0,88
0,75
0,50
0,25
0,25

Cables elèctrics

20 Kg

0,05 €/kg

Pintures i vernissos
Dissolvents
Residus àcids i
bàsics
Pesticides
Piles
Fluorescents
Làmpades
Tòners
Radiografies
Aerosols
Medicaments
Electrodomèstics
CFC

Tipus de residu
Voluminosos i
plàstics
Restes vegetals
Runes d’obres
menors
Ferralla i metalls
Fustes

Màxim
mensual
gratuït

Preu/unitat,
kg o tona

300 Kg

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1 Ut

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

9,59 €/Kg

Article 6. Tarifes
Per recollida domiciliària de restes vegetals en bosses de 100 lt i voluminosos, per
servei ....... 10,00 €, més 1 € per cada paquet vegetal, o bé 4 € per cada un de la resta
de bultos voluminosos.
Bonificacions: Estaran exempts de pagament les persones majors de 65 anys.

Article 7. Exempcions, reduccions i bonificacions
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de
llei, posteriors al TRLHL, o derivats de Tractats Internacionals.

Article 8. Meritament
Les tarifes d’utilització de la deixalleria municipal meritaran amb l’admissió del residu a
la deixalleria.
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Article 9. Liquidació
Les persones físiques o jurídiques interessades a aportar els seus residus per tal que es
gestionin a la deixalleria municipal hauran de liquidar l’import en efectiu de les taxes
corresponents als residus aportats un cop verificats per l’encarregat de la instal·lació.
Aquest li donarà un justificant de lliurament del residu i pagament de la taxa
corresponent.
La liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert a l’Ordenança Fiscal
número 6, General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Per estris abandonats a la via pública ............................... 50,00.- € / dia.

Article 10. Infraccions i sancions
Es procedirà segons el que preveu la LGT i l’Ordenança Fiscal número 6, General de
Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 11. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa la Ordenança
Fiscal General.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP.
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