ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
DE L’ABOCADOR MUNICIPAL PER AL DIPÒSIT DE LES RESTES DE
LABORS DE JARDINERIA QUE ES GENEREN EN EL TERME MUNICIPAL
DELS POBLETS.

Article 1.- Concepte.
D’acord amb el disposat en l’article 58 en relació amb l’article 20 de la Llei 39/88 de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la utilització de l’abocador municipal per al dipòsit de les restes de labors de jardineria
que es generen en el terme municipal dels Poblets, que es regularà per la present
ordenança.
Article 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, aquells que es
beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament, als quals
es refereix l’article anterior, i en especial totes aquelles persones físiques i jurídiques
que facen ús del servei de l’abocador municipal, dipositant en el mateix les restes de les
labors de jardineria, que es generen en el terme municipal dels Poblets.
Article 3.- Quantia.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà fixada en les tarifes
contingudes en l’apartat següent, en atenció a les característiques dels vehicles utilitzats
per al transport de residus a l’abocador.
2.- Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
A) Motocarros i semblants.......................................................300 pessetes// 1,80 euros
B) Furgonetes i camions:
1.- de menys de 500 Kg. de càrrega útil..................................500 pessetes// 3,01 euros
2.- de 500 a 1.000 Kg. de càrrega útil...................................1.000 pessetes// 6,01 euros
3.- de 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil................................2.000 pessetes// 12,02 euros
4.- de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil................................3.000 pessetes// 18,03 euros
5.- de més de 9.999 Kg. de càrrega útil.................................5.000 pessetes// 30,05 euros
C) Altres mitjos de transport no inclosos
en les anteriors tarifes ( tractors, carros...etc.)...........................500 pessetes// 3,01 euros
Article 4.- Normes de gestió.
1.- Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran exigides en règim d’autoliquidació.
2.- Les persones o entitats interessades en la utilització del servei de l’abocador
municipal regulat en aquesta ordenança deuran realitzar el dipòsit previ al qual es
refereix l’article 5.3 següent.
3.- S’estableix com a instrument acreditatiu del pagament de la taxa el justificant
d’ingrés bancari, el qual deurà ser exhibit necessàriament a l’empleat municipal
encarregat, en el moment de la realització de l’abocament.
4.- Al fi d’agilitzar en el que siga possible el procediment de gestió de cobrament per a
les empreses que utilitzen amb freqüència el servei d’abocament, l’Ajuntament tindrà a
disposició de les mateixes tiquets o bons individuals que facultaran al seu posseïdor per
a l’ús del servei d’abocament, tantes vegades com tiquets s’adquireixen.
Aquests tiquets o bons seran obtinguts en les oficines municipals prèvia l’aportació del
justificant d’ingrés bancari pel sol·licitant del servei.
5.- No es consentirà la utilització del servei d’abocament fins que s’haja abonat la
quantia de la taxa corresponent. A tal fi serà imprescindible acompanyar justificant

d’ingrés bancari o entrega del tiquet corresponent en el moment de realitzar
l’abocament. Sense l’exhibició dels mateixos l’empleat municipal encarregat no
autoritzarà el mateix.
Article 5.- Obligació de pagament.
1.- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix des del
moment en el qual s’inicie la prestació del servei, és a dir, la utilització del servei de
l’abocador municipal.
2.- A aquests efectes s’entendrà iniciat el serve i en el moment en el qual l’usuari
sol·licite la utilització d’aquest, mitjançant personació en les oficines de l’Ajuntament o
en el terreny habilitat per a l’abocament.
3.- El pagament de la quota tributària es realitzarà per ingrés de la mateixa en les
entitats bancàries col·laboradores, mitjançant model habilitat a l’efecte per
l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL.
Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província, entrarà en vigor, continuant la seua vigència fins que
s’acorde la seua modificació o derogació.

