VIGÈNCIA 31/07/2005

ORDENANÇA NÚM. 13 bis
TAXA PER DIPÒSIT DE RESIDUS AL PUNT VERD

Article 1r - Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides per l’article 117 del RDL 2/2004, de 5 de març,
regulador de les hisendes locals, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la
prestació de serveis al Punt Verd, que s’ha de regir per la present Ordenança les normes de
la qual s’atenen al que preveuen els articles 41 a 48 del RDL 2/2004.
Article 2 - Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida,
transferència, transport i tractament de residus municipals, com ara: paper i cartó, vidres,
plàstics o teixits; residus especials com pneumàtics, piles, olis o fluorescents; residus verds
(de jardineria); residus voluminosos com ara mobles... dipositats al Punt Verd de Son
Servera
Article 3r - Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei general tributària, que dipositin residus en el punt verd i que
siguin titulars d’oficines, comerços o serveis (impremtes, pintors, tallers mecànics,
fusteries...) que en l’exercici de la seva activitat comercial facin ús d'aquest servei, i aquells
altres que, no sent productors singulars, sobrepassin els límits d’abocament de residus, al
mes o a l’any, continguts en l’Ordenança reguladora de la neteja viària i recollida de residus
urbans municipals.
Article 4t - Responsables
1.

Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin per cometre-la.

2.

Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre, n’han de
respondre solidàriament en proporció a les seves respectives participacions.

3.

En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents s’han de transmetre als socis o partícips al capital, que n’han de respondre
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solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
4.

Els administradors de persones jurídiques que no varen realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries, han de respondre
subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries
pendents en la data del cessament.
5.

La responsabilitat s’ha d’exigir, en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment
previst en la Llei general tributària.

6.

Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per
gaudir dels aprofitaments especials en exercici d‘explotacions i activitats econòmiques
es poden exigir a les persones que succeeixin el deutor en l’exercici de l’activitat
econòmica.

7.

L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament el certificat dels deutes
per taxa dimanats de l’exercici de l’explotació citada. En el cas que el certificat
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant quedarà exempt de responsabilitat
pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5è - Exempcions
Gaudeixen d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el padró de beneficència com a pobres de solemnitat
o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponen al salari mínim
interprofessional.

Article 6è - Quota tributària
S’ha d’aplicar les tarifes següents:

Residus
Pneumàtics de cotxes, camions i
furgonetes
Pneumàtics de motocicletes i ciclomotors

Tarifa
4,15 €

Unitat
u

1,40 €

u
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Residus
Neveres, combis o congeladors,
rentadores i resta d’electrodomèstics
voluminosos
Aparells electrònics i electrodomèstics no
voluminosos
Matalassos

Tarifa
10,00 €

Unitat
u

5,00 €

u

10,70 €

u

Observacions

Article 7è - Meritació
1.

S‘acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei,
entenent-se iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui
establert i en funcionament el servei municipal de dipòsit de residus, transferència,
transport i tractament.

2.

Un cop s’hagi establert i ja funcioni el servei, les quotes es meritaran quan es produeixi
el fet imposable.

Article 8è - Normes de particular aplicació
En cap cas s’acceptarà el dipòsit de quantitats superiors a 300 u/mensuals corresponents a
un mateix tipus de residu i subjecte passiu.

Article 9è - Declaració i ingrés
1.

Abans d’abocar els residus en el punt verd s’ha d’abonar la quota d’aquesta Taxa a les
dependències de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, i s’ha de liquidar el rebut
corresponent en funció del nombre d’unitats o dels quilograms d’abocaments que
s’hagin de dipositar. És necessari, abans d’abocar els residus, acreditar el pagament de
la taxa.

Article 10è - Infraccions i sancions
Quant a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que corresponguin en cada
cas, s’ha de preveure el que disposen els articles 183 i següents de la Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 9 de maig de 2005, entra en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm. 113) i és aplicable a partir del dia
31 de juliol de 2005. El seu període de vigència es mantén mentre que no es modifiqui o
derogui expressament
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