E.M.D.
ROCALLAURA
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
TAXA
SOBRE
D'ESCOMBRARIES

LA

RECOLLIDA

I

EL

TRACTAMENT

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 Regim Local, a l’empara del
previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i conforme amb el pacte
1.F dels acord adoptats entre l’ajuntament de Vallbona de les Monges i l’Entitat Municipal de
Rocallaura el dia 21 de setembre de 2004, l’Entitat Municipal descentralitzada de Rocallaura
estableix la taxa per la recollida i el tractament d’escombraries que es regirà per la present
Ordenança
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del Server, de recepció obligatòria, de
recollida i tractament d'escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments,
locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals
artístiques i/o de serveis.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de
locals o d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes
d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o
els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures especials higièniques
o de seguretat.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, titulars dels habitatges i els locals situats
a Rocallaura, mentre no es declari el seu estat de ruïna.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals.
Article 4t. Responsables
1 . Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributaria.
2 . Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributaria.
Article 5e. Quota tributaria
1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per any i per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Taxa per habitatge casc urbà
Taxa per habitatge afores

39,26€
45,42 €
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Taxa per allotjament comunitari
Fins a 10 places
Entre 10 i 50 places
Mes de 50 places
Balneari
Casa de colònies
Taxa per local/ magatzem
Taxa per indústria i/o activitat

49,21 €
166,40 €
611,70 €
407,80 €
13,25 €
62,77 €

Article 7e. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que l’inicií la realització
del servei que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, que el
servei municipal de recollida d'escombraries estigui estables i en funcionament.
Article 8e. Cobrament de la taxa.
El cobrament de les quotes s’efectuarà semestralment mitjançant un rebut derivat del padró
de matricula.
Article 9e. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual va ser aprovada en la sessió
plenària de la Junta Veïnal de Rocallaura el dia 13 de desembre de 2006, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el BOP i el seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
DILIGÈNCIA.- Per la Junta de Veïns de data 22.10.2012, s’aprovà la modificació de l’article
5, havent-se exposat al públic i sent aprovada definitivament en la mateixa data.

