ORDENACA FISCAL NUM. 14. REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVI DE GESTIO DE
RESIDUS MUNICIPALS.
Article 5.- Quota tributaria
1. La quota tributaria consistira en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinara en funcio de la
naturalesa i el desti dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicara la tarifa seguent:
CONCEPTE QUOTA
Habitatge (domicili particular de caracter familiar) 133,22
Disseminats (habitatges ubicats en sol no urbanitzable) 70,12
Solars i parcel・les urbanes d’una superficie inferior a 500 m2 15,00
Solars i parcel・les urbanes d’una superficie d’entre 500 i 999 m2 30,00
Solars i parcel・les urbanes d’una superficie de 1000 m2 o superior 45,00
3. S’aplicara una reduccio del 40 % de l’import de la taxa en tots aquells habitatges on hi visquin persones de mes de
63 anys. En cap cas s’aplicara aquesta reduccio si a l’habitatge hi conviuen persones que no ultrapassin els 60 anys
d’edat. Aquesta reduccio caldra que sigui sol・licitada, en cada exercici, pel subjecte passiu.
4. S’aplicara una reduccio de la taxa del 10 % a aquells subjectes passius que acreditin la realitzacio
d’autocompostatge o compostatge casola, i que a tal efecte ho sol・licitin de forma especifica d’acord amb els
models normalitzats de l’Ajuntament per a formalitzar aquesta sol・licitud.
5. S’aplicara una reduccio del 50 % de la taxa a tots aquells habitatges (no disseminats) que acreditin que es troben
desocupades. Aquesta reduccio caldra que sigui sol・licitada, en cada exercici, pel subjecte passiu.
6. En cas que un subjecte passiu acrediti tenir dret a mes d’una bonificacio per al mateix objecte tributari, unicament
sera d’aplicacio la mes favorable a l’administrat, essent impossible gaudir al mateix temps de mes d’una reduccio.
Article 11.- Quota tributaria
1. La quota tributaria de la taxa per la prestacio del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials
consistira en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinara en funcio de la naturalesa i el desti dels
immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la placa, el carrer o la
via publica on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicara la tarifa seguent:
CONCEPTE QUOTA
Epigraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional 156,92
Epigraf segon. Allotjaments
A) Hotels, pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col・legis i altres centres de naturalesa analoga, per cada 20 places o fraccio 1.110,00
B) Cases de colonies
De fins a 50 places
D’entre 50 i 100 places
De mes de 100 places
900.00
1.110,00
1.200,00
C) Cases de turisme rural /allotjaments rurals, per cada 5 places o fraccio 70,00
Epigraf tercer. Establiments d’alimentacio
A) Supermercats, economats i cooperatives 651,56
B) Peixateries, carnisseries i semblants 378,33
Epigraf quart. Establiments de restauracio
A) Restaurants
De fins a 40 places
De mes de 40 places
696,00
928,14

B) Cafeteries, bars 651,56
Epigraf cinque. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Oficines bancaries – Entitats financeres 336,30
B) Locals comercials l’activitat dels quals no sigui la venda de comestibles 144,12
C) Locals industrials:
De 0 a 10 treballadors
De 11 a 50 treballadors
De 51 a 100 treballadors
De mes de 100 treballadors
350,10
1.250,00
2770,13
5.682,55

