Núm. 7: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS
Article 1
D'acord amb l'establert a l'article 106, en la relació amb els articles 4 b) i 5 e), apartat
c de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i seguint el que
disposen els articles 15 al 19 i els articles 20 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
regula l'aplicació de les taxes per a la realització d'activitat o prestació de serveis de la
competència municipal.
Article 2
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació d'un servei públic o la
realització d'una activitat municipal en règim de dret públic de competència local que es
refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, quan vingui imposada
per disposicions legals o reglamentàries o quan siguin imprescindibles per a la vida privada
o social del sol·licitant en els termes establerts a l’article 20 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, per a les activitats o serveis amb motiu de:
a) La recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
establiments o indústries, així com la seva eliminació o tractament.
b) La utilització del servei de clavegueram.
c) La utilització dels serveis del cementiri municipal.
d) Per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal
Article 3
a) Són subjectes passius de les taxes previstes a l'apartat a) i b) de l'article anterior
les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general
tributària, que disposin o utilitzin els habitatges i locals ubicats en les zones en què es
cobreixi o presti el servei.
Tindran la consideració de substituts del contribuent el propietari de l'immoble
gravat, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes als usuaris o beneficiaris del
servei.
b) En la modalitat de l'apartat b) de l'article anterior serà subjecte passiu el titular
del dret o concessió o la persona que sol·liciti el servei.
Article 4. Quotes o tarifes
Epígraf 1. Recollida i eliminació d'escombraries:
Les tarifes seran les següents:
1.1.- Tarifes.1.1.1- Domèstica:
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1.- Per cada habitatge.............................................................. 154,90 €/any
(S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar)
2.- Establiments:
2.1.- Perruqueries, despatxos professionals, oficines bancàries i altres
locals industrials o mercantils no expressament tarifats de naturalesa
similar......................................................................................... 154,90 €/any
2.2.- Botigues, lloguer d’habitacions i similars ........................ 340,00 €/any
2.3.- Supermercats, bars i restaurants .................................... 421,00 €/any
2.4.- Hotels, Cases Turisme rural............................................. 421,00 €/any
3.- Els habitatges i establiments ubicats en disseminats i que es trobin a una
distància superior a 800 metres lineals, a través dels camins habituals d’accés, respecte
del contenidor de rebuig més proper tindran una bonificació del 30% en la tarifa
corresponent.
4.- Contenidor de rebuig exclusiu per a un sol usuari particular
o activitats (1 unitat)..................................................................... 1.409 €/any
1.2. Bonificacions.- Els subjectes passius que disposin al seu habitatge d’un sistema de
compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus
generats a la pròpia llar gaudiran d’una bonificació a la quota del 10 per 100.

Epígraf 2. Per a la utilització del servei de clavegueram:
- Per a l’autorització de connexió a la xarxa de clavegueram: 400,00 €.
- Tarifa de manteniment : 15,50 €/any.
Epígraf 3. Per a la connexió al servei d’aigua:
- Per a l’autorització de connexió a la xarxa de subministrament d’aigua: 600,00 €.
Epígraf 4. Per a la utilització dels serveis de cementiri municipal:
1. Per a la concessió de drets funeraris pel termini de 50 anys:
1.1 Concessió de nínxols nous.....................................................................530,00 €
1.2. Concessió de columbaris per 50 anys..................................................250,00 €
Drets conservació del cementiri:
- per cada panteó...................................................................................25,00 €
- per cada nínxol.....................................................................................11,50 €
- per cada capella...................................................................................35,00 €
- per cada columbari...............................................................................11,50 €
2. Taxes per a l'enterrament dels pobres de solemnitat............................. 0,00 €

Epígraf 5. Per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal
-

Revista de la Fira del brunyol i la garnatxa
a) Format targeta...............................................................................40,00€
b) Format targeta doble.....................................................................75,00€
c) Format mitja plana.......................................................................150,00€
d) Format plana sencera..................................................................250,00€
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-

Revista d’Estiu
a) Format targeta...............................................................................65,00€
b) Format targeta doble.....................................................................90,00€
c) Format mitja plana.......................................................................160,00€
d) Format plana sencera..................................................................300,00€

Article 5
Les anteriors taxes es meriten quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de
l'activitat.
Pel que fa a les taxes amb un fet imposable que es meriti de forma periòdica, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció al corresponent padró fiscal en el termini
dels trenta dies hàbils següents a la data en què meritin la taxa per primera vegada, tot
presentant la declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota corresponent, la qual
es prorratejarà per trimestres.
Article 5è. bis.- Exempcions i bonificacions
a) S’aplicarà l’exempció de les taxes regulades a la present ordenança per a aquells
contribuents pels qui els serveis socials hagin emès un informe del que resulti no disposar
de recursos suficients per fer front al pagament de les mateixes.
b) S’aplicarà una bonificació del 50% als drets de connexió a les xarxa de
clavegueram i d’aigua, les autoritzacions de les quals es concedeixin, en els casos
següents:
a) Quan la connexió es produeixi a causa del tall previ del servei per impagament,
sempre que hi hagi hagut connexió prèvia a l’edificació i que el nou titular del servei hagi
adquirit la propietat de l’edificació a través de l’execució d’un embargament de l’immoble.
b) Quan es tracti d’una reconnexió a una edificació que hagi satisfet els drets de
connexió anteriorment i sempre que no existeixi cap deute per les taxes d’aigua o de
clavegueram de l’antiga connexió.
No obstant, aquesta bonificació no s’aplicarà en els supòsits en que la reconnexió
s’efectuï després d’un tallament motivat per la detecció d’un frau en el consum d’aigua
potable.
Article 6
En tot allò no previst en la següent Ordenança serà d'aplicació l'Ordenança fiscal
general.
Article 7
La present Ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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