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/·2UJDQLVPHGHJHVWLyWULEXWjULDGHOD'LSXWDFLyGH*LURQDFRPSURYDUjTXHOHVGDGHVGHFODUDGHVVLJXLQFRUUHFWHVLHQ
SDUWLFXODUODSURFHGqQFLDGHOVEHQHÀFLVÀVFDOVDSOLFDWV
6LFRPDFRQVHTqQFLDGHODFRPSURYDFLyUHVXOWpVTXHODTXRWDVDWLVIHWDQRHUDFRUUHFWDHVSURFHGLUjGHODVHJHQWPDQHUD
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’Organisme de gestió tributària practicarà una liquidació
complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’Organisme de gestió tributària comunicarà al subjecte passiu el dret a
ODGHYROXFLyGHO·LQJUpVLQGHJXW
 /·2UJDQLVPH GH JHVWLy WULEXWjULD GH OD 'LSXWDFLy GH *LURQD UHEUj OHV LQIRUPDFLRQV TXH VREUH PRGLÀFDFLRQV GH SDGUy
comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
2UGHQDQoDJHQHUDOGHJHVWLyLQVSHFFLyLUHFDSWDFLyDSOLFDEOHDOVSURFHVVRVGHJHVWLyGHOVLQJUHVVRVORFDOVODWLWXODULWDWGHOV
TXDOVFRUUHVSRQDOVPXQLFLSLVGHODSURYtQFLDGH*LURQDTXHQ·KDQGHOHJDWOHVVHYHVIDFXOWDWVDOD'LSXWDFLy
$57,&/(&2/Ã/$%25$&,Ð62&,$/
(OVJHVWRUVDGPLQLVWUDWLXVSRGUDQDFWXDUFRPDFROÃODERUDGRUVVRFLDOVGHO·DMXQWDPHQWDO·HPSDUDGHOTXHSUHYHXO·DUWLFOH
92 de la Llei general tributària.
$TXHVWDFROÃODERUDFLySRGUjUHIHULUVHD
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del vehicle i canvi de domicili del titular.
b) Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.
3HUDO·HIHFWLYLWDWGHODFROÃODERUDFLyVRFLDODTXqHVUHIHUHL[HQHOVDSDUWDWVDQWHULRUVFDOGUjVXEVFULXUHHOFRUUHVSRQHQWFRQYHQL
$57,&/('$7$'·$3529$&,Ð,9,*Ë1&,$
$TXHVWDRUGHQDQoDÀVFDOXQDYHJDGDDSURYDGDGHÀQLWLYDPHQWHQWUDUjHQYLJRUHOGLDUGHJHQHUGHO·DQ\LFRQWLQXDUj
YLJHQW PHQWUH QR VH Q·DFRUGL OD PRGLÀFDFLy R GHURJDFLy (Q FDV GH PRGLÀFDFLy SDUFLDO HOV DUWLFOHV QR PRGLÀFDWV UHVWDUDQ
vigents.
',6326,&,Ð$'',&,21$/35,0(5$%HQHÀFLVÀVFDOVFRQFHGLWVDO·HPSDUDGHODSUHVHQWRUGHQDQoD
(OV EHQHÀFLV ÀVFDOV FRQFHGLWV D O·HPSDUD G·DTXHVWD RUGHQDQoD L TXH HV SXJXLQ HVWHQGUH D H[HUFLFLV VXFFHVVLXV DO GHO VHX
reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
O·RUGHQDQoDÀVFDOFRUUHVSRQHQWDO·DQ\HQTHVWLyLHQWRWFDVHVUHTXHULUjTXHHOVXEMHFWHSDVVLXUHXQHL[LHOVUHTXLVLWVTXHSHU
DOVHXJDXGLPHQWV·HVWDEOHL[LDO·HVPHQWDGDRUGHQDQoDTXHOLUHVXOWLG·DSOLFDFLyO·H[HUFLFLREMHFWHGHWULEXWDFLy
$L[tPDWHL[ODTXDQWLDLDEDVWGHOEHQHÀFLÀVFDOVHUDQSHUDFDGDH[HUFLFLREMHFWHGHWULEXWDFLyHOVTXHGHWHUPLQLO·RUGHQDQoD
ÀVFDOUHJXODGRUDGHOSUHVHQWLPSRVWYLJHQWSHUDO·H[HUFLFLGHTXHHVWUDFWL
',6326,&,Ð$'',&,21$/6(*21$0RGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVGHO·RUGHQDQoDLGHOHVUHIHUqQFLHVTXHIDDODQRUPDWLYD
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
/HVPRGLÀFDFLRQVSURGXwGHVSHU/OHLGH3UHVVXSRVWRV*HQHUDOVGHO·(VWDWRDOWUDQRUPDGHUDQJOHJDOTXHDIHFWLQDTXDOVHYRO
HOHPHQWG·DTXHVWLPSRVWVHUDQG·DSOLFDFLyDXWRPjWLFDGLQVO·jPELWG·DTXHVWD2UGHQDQoD
25'(1$1d$),6&$/5(*8/$'25$'(/$7$;$3(/6(59(,'(5(&2//,'$'·(6&20%5$5,(6 ([S
$57,&/(',6326,&,Ð*(1(5$/
D’acord amb el que preveuen els arts. 20 a 27 de la Llei 39/1988 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
FRQFRUGDQoDDPEOD/OHLGHG·DEULOGH7D[HVL3UHXV3~EOLFVV·HVWDEOHL[ODWD[DSHOVHUYHLGHUHFROOLGDG·HVFRPEUDULHV
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida domiciliària i posterior eliminació
d’escombraries i altres deixalles domèstiques assimilables d’habitatges i locals o establiments on s’exerceixin activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.
$TXHVWVHUYHLpVGHFDUjFWHUJHQHUDOLGHUHFHSFLyL~VREOLJDWRULVSHUDTXDOVHYROKDELWDWJHORFDORHVWDEOLPHQWTXHHVWLJXL
situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de
contribuir.
3HUDODTXDOLÀFDFLyGHOVGLIHUHQWVWLSXVGHUHVLGXVVzOLGVXUEDQVTXHTXHGHQLQFORVRVHQODSUHVWDFLyGHOVHUYHLV·DWHQGUj
allò que disposa el Reglament del servei municipal d’escombraries i neteja viària vigent.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 149

Núm. 248 Annex 1 – 31 de desembre de 2013

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals o jurídiques i les entitats a què
HVUHIHUHL[O·DUWLFOHGHOD/OHL*HQHUDO7ULEXWjULDTXHUHVXOWLQEHQHÀFLDGHVSHUODSUHVWDFLyGHOVHUYHLSHOIHWG·RFXSDUR
utilitzar els habitatges, locals o establiments situats en els llocs on es presti efectivament el servei, sigui a títol de propietari,
d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre.
 6·HQWHQGUj TXH RFXSHQ R XWLOLW]HQ HOV KDELWDWJHV ORFDOV R HVWDEOLPHQWV DTXHOOV TXH ÀJXULQ FRP D WLWXODUV GH FRQWUDFWHV
de subministrament d’aigua potable o com a titulars d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, industrials,
professionals, artístiques o de serveis.
ARTICLE 4. QUOTES
/DTXRWDWULEXWjULDFRQVLVWLUjHQXQDTXDQWLWDWÀ[DSHUFDGDXQLWDWG·LPPREOHKDELWDWJHORFDORHVWDEOLPHQWVXVFHSWLEOHGH
UHEUHHOVHUYHLGHWHUPLQDGDHQIXQFLyGHODQDWXUDOHVDGHVWLQDFLyLVXSHUItFLHGHO·LPPREOHLGHOYROXPPj[LPGLDUL 90' 
/HVWDULIHVDSOLFDEOHVHVGLYLGHL[HQHQHOVHStJUDIVVHJHQWV
- Epígraf 1r. Habitatges
6·HQWpQSHUKDELWDWJHDOVHIHFWHVG·DTXHVWDWD[DHOTXHHVGHVWLQDRSRWGHVWLQDUVHDGRPLFLOLRUHVLGqQFLDGHFDUjFWHUIDPLOLDU
així com els habitatges destinats a lloguer, sigui quina sigui la denominació que rebin.
3HU FODVVLÀFDU HOV KDELWDWJHV GLQV OD WDULID FRUUHVSRQHQW HV SUHQGUj FRP D EDVH HO QRPEUH GH SHUVRQHV TXH KL HVWDQ
HPSDGURQDGHV6LQRKLFRQVWDV·DSOLFDUjODWDULID6LURPDQJXHVVLQEXLWVSHUXQSHUtRGHVXSHULRUDO·DQ\FLUFXPVWjQFLD
que s’haurà d’acreditar de forma fefaent, s’aplicarà la tarifa 1.1. Si es tracta d’habitatges destinats al lloguer, s’aplicarà en tots
els casos la tarifa 1.2.
- Epígraf 2n. Professionals
S’inclouran en aquest epígraf els subjectes passius que exerceixin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques
o de serveis, sempre que tinguin l’obligació de formalitzar l’alta en l’ impost sobre activitats econòmiques i tinguin local o
establiment obert al públic.
- Epígraf 3r. Establiments industrials, comercials o de serveis
S’inclourà en aquest epígraf qualsevol establiment o immoble obert al públic en el qual es desenvolupi una activitat per
a l’exercici de la qual sigui necessari formalitzar l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques, sempre que el volum
d’escombraries que produeixi no excedeixi l’1,5 del VMD. A títol indicatiu, s’inclouran en aquest epígraf les botigues i els
FRPHUoRVGHWRWWLSXVHOVSHWLWVPDJDW]HPVOHVRÀFLQHVEDQFjULHVHOVWDOOHUVHOVEDUVHOVHVWDEOLPHQWVKRWHOHUVLDVVLPLODWV
amb una capacitat màxima de 25 places i, en general, qualsevol local o establiment de petites dimensions.
- Epígraf 4t. Usuaris diferenciats
Es consideren usuaris diferenciats als efectes d’aquesta taxa els establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en
l’epígraf 3r. i que produeixen un volum d’escombraries superior a l’1,5 del VMD. Les tarifes d’aquest epígraf es determinaran
en funció de la superfície afectada a l’activitat i el VMD. A títol indicatiu, s’inclouran en aquest epígraf els establiments
hotelers i residències no inclosos en l’epígraf anterior, el restaurants i bars- restaurants, les sales de ball, les discoteques i els
salons recreatius, les grans superfícies de tota classe d’articles, les indústries i els magatzems, els centres sanitaris i, en general,
tots els establiments industrials, comercials o de serveis no inclosos en altres epígrafs.
(Q DTXHOOV HVWDEOLPHQWV R LPPREOHV RQ HV GHVHQYROXSLQ GLYHUVHV DFWLYLWDWV FODVVLÀFDGHV HQ GLIHUHQWV HStJUDIV GH O·LPSRVW
sobre activitats econòmiques, les superfícies afectades a les diferents activitats se sumaran i es consideraran afectades a
l’activitat principal.
Quan en un mateix recinte o complex de característiques unitàries el subjecte passiu desenvolupi diverses activitats
FODVVLÀFDGHV HQ GLIHUHQWV HStJUDIV GH O·LPSRVW VREUH DFWLYLWDWV HFRQzPLTXHV O·$MXQWDPHQW SRGUj FRQVLGHUDUOR G·RÀFL R
PLWMDQoDQWFRQYHQLFRPDXQ~QLFHVWDEOLPHQWLHVWDEOLUKLXQDWDULID~QLFD
6·HVWDEOHL[HQOHVWDULIHVVHJHQWV
Epígraf 1r. Habitatges
Tarifa 1.1
Per habitatge amb 1 persona, o deshabitat
Tarifa 1.2
Per habitatge amb 2-3 persones
Tarifa 1.3
Per habitatge amb 4-5 persones
Tarifa 1.4
3HUKDELWDWJHDPEPpVGHSHUVRQHV
Tarifa 1.5
Per habitatge en disseminat
Epígraf 2n. Professionals
Tarifa 2.1
Professionals amb local obert al públic amb una persona
Tarifa 2.2
3URIHVVLRQDOVDPEORFDOREHUWDOS~EOLFDPEPpVG·XQDSHUVRQD

Import €
90
113
135
157
90
164
234

VMD
20
20
20
20
20
20
30
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Import €
VMD
Epígraf 3r. Establiments
Tarifa 3.1
Per establiment industrial, comercial o de serveis amb un volum no
234
30
superior a 1,5 VMD.
Epígraf 4t. Usuaris diferenciats
Tarifa 4.1
(VWDEOLPHQWVÀQVDPGHVXSHUItFLH
781
100
Tarifa 4.2
Establiments entre 101 i 200 m2 de superfície
1172
150
Tarifa 4.3
Establiments entre 201 i 400 m2 de superfície
2.343
300
Tarifa 4.4
Establiments entre 401 i 800 m2 de superfície
4687
600
Tarifa 4.5
Establiments entre 801 i 1.200 m2 de superfície
7030
900
Tarifa 4.6
Establiments amb entre 1.201 i 1.600 m2 de superfície
9373
1200
Tarifa 4.7
Establiments entre 1.601 i 2.000 m2 de superfície
11.716
1500
Tarifa 4.8
Establiments amb capacitat entre 2.001 i 2.400 m2 de superfície
14060
1800
Tarifa 4.9
(VWDEOLPHQWVDPEPpVGHPGHVXSHUItFLH
PpV Sense volum
€ per cada 4 m2 màxim
G·H[FpV
8QKDELWDWJHHVFRQVLGHUDGHVKDELWDWDHIHFWHVG·DTXHVWDWD[DTXDQURPDQWDQFDWGXUDQWXQSHUtRGHVXSHULRUDO·DQ\(OWLWXODU
KDGHSURYDUDTXHVWDVLWXDFLyPLWMDQoDQWVROÃOLFLWXGLQRWLQGUjHIHFWHVÀQVDO·DQ\VHJHQW4XDQV·HPSDGURQLQPpVG·XQD
SHUVRQDHQO·KDELWDWJHGHVKDELWDWV·DSOLFDUjDSDUWLUGHO·DQ\VHJHQWDOGHO·HPSDGURQDPHQWODWDULIDTXHFRUUHVSRQJXL
Quan en un habitatge no consti cap persona empadronada, i no estigui en situació de deshabitat, s’aplicarà la tarifa 1.2 Quan
V·HPSDGURQLQPpVGHWUHVSHUVRQHVHQO·KDELWDWJHV·DSOLFDUjDSDUWLUGHO·DQ\VHJHQWDOGHO·HPSDGURQDPHQWODWDULIDTXH
correspongui.
(OVKDELWDWJHVDPEMDUGtWLQGUDQXQVXSOHPHQWHQODWD[DTXHHOVFRUUHVSRQJXLVHJRQVO·HStJUDISULPHUG·DFRUGDPEO·HVFDODVHJHQW
M2 de jardí
Fins a 50
Entre 51 i 250
Entre 251 i 1.000
Entre 1.001 i 2.500
0pVGH

Tarifa

Suplement

J0
J1
J2
J3
-

0,00
17,00
34,00
66,00


Quan el jardí sigui comunitari, es dividirà la tarifa que correspongui entre els habitatges afectats.
En el cas dels usuaris dels epígrafs 3r. i 4t., quan es consideri que l’import de la taxa ha de ser inferior o superior a l’establert
HQDTXHVWDRUGHQDQoDDFDXVDG·XQDFRPSURYDFLyGHO90' YROXPPj[LPGLDUL UHDOO·UHDGH0HGL$PELHQWLQIRUPDUj
sobre l’import de la taxa anual a aplicar, prenent com a base el nombre mitjà de litres/dia que resulti del període comprovat
per la quantitat de 0,0214 euros i per 365 dies.
ARTICLE 5. BONIFICACIONS
'HFRQIRUPLWDWDPEDOOzTXHHVWDEOHL[O·DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHGHPDUoG·DSURYDFLyGHOWH[W
UHIyVGHOD/OHL5HJXODGRUDGHOHV+LVHQGHV/RFDOVODWDULIDG·DTXHVWD2UGHQDQoDTXHGDUjUHGXwGDDXQGHODWD[DSHU
aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes
passius d’escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin
HQFRQMXQWODTXDQWLDPtQLPDVHJHQW
Límit d’ingressos anuals
8QLWDWIDPLOLDUG·XQDSHUVRQD6DODULPtQLPLQWHUSURIHVLRQDOPHQVXDOSHUSDJXHV
Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d’ingressos anuals s’incrementarà en una mensualitat del salari
mìnim interprofesional.
2. Quedaran exempts de la taxa aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa,
aturats, PIRMI i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones
amb qui conviu, no sobrepassin en conjunt l’import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció.
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  /HV VROÃOLFLWXGV SHU D O·REWHQFLy GH EHQHÀFLV DVVHQ\DODWV HQ HOV Q~PHURV  L  KDXUDQ GH IRUPXODUVH SHU OHV SHUVRQHV
LQWHUHVVDGHVLWHQLUHQWUDGDDO·$MXQWDPHQWGLQVGHOSHUtRGHFRPSUqVHQWUHODGDWDGHPHULWDFLyGHODWD[DLODGDWDGHÀQDOLW]DFLy
GHOSDJDPHQWHQYROXQWjULDLUHXQLUOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
a) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa, sigui ocupada per la persona obligada al pagament, sola, amb el seu
FzQMXJHSHUYLQFOHGHPDWULPRQLRXQDDOWUHUHODFLyHVWDEOHDQjORJDSHUFRQVDQJXLQLWDWDÀQLWDWRDGRSFLyÀQVHOSULPHUJUDX
DPEH[FOXVLyGHTXDOVHYRODOWUDSHUVRQD/DUHODFLyGHSDUHQWLXHVFRPSWDUjDSDUWLUGHODSHUVRQDEHQHÀFLjULD
E 4XHWLQJXLQQRPpVHQSURSLHWDWHOSURSLKDELWDWJHLXQDVRODSODoDG·DSDUFDPHQW
F 4XHQRGLVSRVLQG·DOWUHVEpQVGHIRUWXQDTXHSXJXLQSURGXLUOLLQJUHVVRV
G (VWDUHPSDGURQDWVDO·KDELWDWJHRQHVVROÃOLFLWDHOEHQHÀFLÀVFDO
$DTXHVWDVROÃOLFLWXGV·KDXUjG·DFRPSDQ\DUODGRFXPHQWDFLyVHJHQW
a) Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas que vinguin
REOLJDWVDSUHVHQWDUODGHO·DQ\DQWHULRUHQHOTXHHVVROÃOLFLWLHOEHQHÀFLÀVFDO(QHOFDVGHQRHVWDUREOLJDWVDODSUHVHQWDFLyGH
ODGHFODUDFLyV·DFRPSDQ\DUjFHUWLÀFDFLyQHJDWLYDGHO·$($7
E (QHOFDVGHSHQVLRQLVWHVLRSHUVRQHVVHQVHLQJUHVVRVFHUWLÀFDWHPqVSHUO·,QVWLWXW1DFLRQDOGHOD6HJXUHWDW6RFLDORDOWUHV
2UJDQLVPHV3~EOLFVGHO·LPSRUWGHODVSHQVLyQVRSUHVWDFLyQVREpFHUWLÀFDWGHQRUHEUHFDSTXDQWLWDW
F (QHOFDVG·DWXUDWVFDUQHWGHGHVRFXSDFLyDPEHOVHJHOODOFRUUHQWLFHUWLÀFDFLyDFUHGLWDWLYDGHODSUHVWDFLyG·DWXURFHUWLÀFDW
d’haver exhaurit la prestació.
d) Autorització per a consulta de dades tributaries.
e) Fotocòpia del DNI.
5. Quan la totalitat dels ingressos íntegres de la unitat familiar provinguin exclusivament de pensions per jubilació, incapacitat
absoluta o gran invalidesa, tindrà un caràcter permanent, en la resta de supòsits, s’haurà de demanar anualment.
6LGXUDQWO·H[HUFLFLÀVFDOHQHOTXDOV·DSOLFDODERQLÀFDFLyHVPRGLÀTXHQHOVLQJUHVVRVHFRQzPLFVTXHSHUFHEHQHOVPHPEUHV
GHODXQLWDWIDPLOLDUÀQVDVXSHUDUHOOtPLWG·LQJUHVVRVDQXDOVDVVHQ\DODWVRHVPRGLÀTXHQDOWUHVVLWXDFLRQVTXHYDQPRWLYDUHO
seu atorgament com es, el canvi de l’habitatge o variació dels membres que integren la unitat familiar que motiva el pagament
de la taxa, es practicarà la liquidació complementaria que correspongui.
%RQLÀFDFLySHUIHUFRPSRVWDWJHDFDVD
7DPEpVHUjPRWLXG·XQDERQLÀFDFLyGHOODUHDOLW]DFLyGHFRPSRVWDWJHDO·KDELWDWJHRQUHVLGHL[HOVXEMHFWHSDVVLX
3HUJDXGLUG·DTXHVWDERQLÀFDFLyV·KDXUjGHIRUPDOLW]DUDQXDOPHQWODVROOLFLWXGLWHQLUHQWUDGDDO·$MXQWDPHQWGLQVGHOSHUtRGH
FRPSUqVHQWUHODGDWDGHPHULWDFLyGHODWD[DLODGDWDGHÀQDOLW]DFLyGHOSDJDPHQWHQYROXQWjULDDODTXDOV·DFRPSDQ\DUj
l’informe dels Serveis Tècnics de Medi Ambient que acrediti que el compostatge es realitza correctament.
$57,&/(0(5,7$&,Ð
$TXHVWD WD[D HV PHULWD L QHL[ O·REOLJDFLy GH FRQWULEXLU GHV GHO PRPHQW HQ TXq V·LQLFLw OD SUHVWDFLy GHO VHUYHL TXH KRP
entendrà iniciat, atesa la seva recepció obligatòria, quan el servei es presti en els carrers on estan situats els habitatges o locals
XWLOLW]DWVSHOVVXEMHFWHVSDVVLXV8QDYHJDGDV·KDJLHVWDEOHUWHOVHUYHLOHVTXRWHVV·DFUHGLWDUDQHOGLDGHJHQHUGHFDGDDQ\
o el primer dia de cada trimestre natural, segons els casos. En els supòsits d’altes, la primera quota s’acreditarà el primer dia
del trimestre corrent.
$57,&/(1250(6'(*(67,Ð
/DJHVWLyHVIDUjSHUSDGUyTXHHVFRQIHFFLRQDUjFDGDDQ\PLWMDQoDQWHOVDQWHFHGHQWVLOHVDOWHVLEDL[HVTXHV·KDJLQSURGXwW
en l’exercici anterior.
Els subjectes passius, a excepció dels que tenen contracte de subministrament d’aigua, venen obligats a formular declaració
GHEDL[DLHQWRWVHOVFDVRVDQRWLÀFDUTXDOVHYROPRGLÀFDFLyGHOHVGDGHVTXHÀJXULQHQHOSDGUy/DGHFODUDFLyG·DOWDGHOD
taxa pel servei de recollida d’escombraries s’entendrà feta quan el subjecte passiu subscrigui el contracte de subministrament
d’aigua o es doni d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
$57,&/(5(&$37$&,Ð
/DUHFDSWDFLyHQSHUtRGHYROXQWDULHVUHJLUjSHOTXHSUHYHXO·2UGHQDQoD)LVFDO*HQHUDO(QHOVVXSzVLWVG·XVXDULVGLIHUHQFLDWV
ODWD[DHVSURUUDWHMDUjSHUWULPHVWUHVVHPSUHLTXDQGRPLFLOLwQHOVUHEXWVHQXQFRPSWHEDQFDUL(QDOWUDFDVHVUHJLUjSHOTXH
SUHYHXO·2UGHQDQoD)LVFDO*HQHUDO
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$57,&/(,163(&&,Ð,1)5$&&,216,6$1&,216
(VUHJXODUDQSHUOHVGLVSRVLFLRQVFRQWLQJXGHVHQO·2UGHQDQoD)LVFDO*HQHUDO
$57,&/($3529$&,Ð,9,*Ë1&,$
/DSUHVHQWRUGHQDQoDXQDYHJDGDDSURYDGDGHÀQLWLYDPHQWHQWUDUjHQYLJRUHOGLDGHJHQHUGHLVHJXLUjYLJHQWPHQWUH
QRV·DFRUGLODVHYDPRGLÀFDFLyRGHURJDFLy
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