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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14.- REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE RECEPCIÓ I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS
Article 1.- Fonament i Naturalesa
Aquesta ordenança s’aplicarà a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i posteriors modificacions vigents, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa del servei de recepció i eliminació de restes vegetals a la zona de
recollida de restes de poda, la titularitat de béns immobles urbans o urbanitzables edificats amb jardí, o
sense edificar del terme municipal.
Article 3.- Subjectes Passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
33 de la Llei General Tributària, propietaris dels béns immobles urbans o urbanitzables edificats amb jardí,
o sense edificar del terme municipal de Colera.
Article 4.- Responsables
1.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Quota Tributària
1.

La Quota tributària consistirà en una quantia fixa, per unitat de parcel·la.

2.

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Tarifa parcel·la urbana o urbanitzable edificada amb jardí, o sense edificar del terme municipal: 15,00 €
3.

Aquesta quota és anual.

Article 6.- Període impositiu i meritació
1.
El període impositiu de la present taxa coincideix amb l’any natural i es merita el primer dia del
període impositiu, moment en què s’iniciarà la realització del servei de recepció i eliminació de restes
vegetals, al punt de recollida de restes de poda municipal.
2.
Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada
any natural. Quan la meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota es
meritarà el primer dia de l’any següent.
Article 7.- Declaració i Ingrés
1.
Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matricula i presentaran, a aquest efecte, la declaració
d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament la quota del primer any.
2.

Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren
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a la matricula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període següent
al de la data en que s’hagi realitzat la declaració.
3.

El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matricula.

Article 8.- Infraccions i Sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal ha estat aprovada per sessió de ple de data 14 d’octubre de 2019 i entrarà en vigor
el dia 01/01/2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la
seva derogació expresses.

