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Article 1. Principis Generals

Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i de conformitat amb

el que disposa l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 pel que s'aprova el

text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament d'Amposta estableix el preu

públic per la prestació del servei municipal de recollida selectiva de paper i cartró comercials, que

es  regirà  per  aquesta  ordenança.  La  seva  aplicació  s'ajustarà  al  que  determina  el  Decret

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 2. Objecte

 1. L'objecte  del  preu  públic  que  s'estableix  en  aquesta  ordenança  el  constitueix  el  servei

municipal de recollida selectiva i transport fins els centres de tractament, de paper i cartró

generats per l'activitat pròpia del  comerç, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els

serveis.

 2. Els establiments i locals generadors de paper i cartró comercial es classificaran en funció de

les fraccions i  dels volums generats, i hauran de lliurar els residus en l forma i condicions

establertes per l'Ajuntament.

 3. La Junta de Govern Local resta facultada per determinar els locals i establiments que s'han de

subjectar  a  aquest  preu  públic,  d'acord  amb  el  que  disposen  tant  la  legislació  sectorial

aplicable  com l'Ordenança  reguladora  del  servei  municipal  de  recollida  de  paper  i  cartró

comercials.

Article 3. Obligats al pagament

 1. Són obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i les entitats, que ocupin, utilitzin o

posseeixin els immobles, on es desenvolupen les activitats referides a l'apartat 2 de l'article

anterior, situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei estigui establert, i

sempre que no hagin acreditat la gestió de la recollida per un gestor autoritzat.

 2. Tindrà la consideració de substitut de l'obligat al pagament els administradors de les persones

jurídiques.
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Article 4. Obligació de pagament

 1. El preu públic s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment en què es comença a

prestar el servei, si no s'ha acreditat que l'efectua un gestor autoritzat, extrem que s'haurà de

justificar  a  l'Ajuntament  mitjançant  el  contracte  de  serveis  a  l'inici  de  l'activitat  o  en

anterioritat al nou exercici fiscal.

 2. Les liquidacions d'aquest preu públic es practicaran anualment.

 3. El preu públic s'acredita el dia 1 de gener de cada any, llevat dels supòsits de canvi de titular

de l'activitat o d'alta nova, que s'acreditarà en la data en que es produeixi al canvi o l'alta.

L'import  anual  del  preu  públic  s'aplicarà  a  prorrateig,  per  trimestres  naturals  entre  els

diferents titulars de les activitats, en els supòsits d'alta, baixa o canvi de nom.

Article 5. Exempcions

No es concedirà cap exempció o bonificació en l'exacció del preu públic.

Article 6. Acreditació

La base imposable del preu públic del servei municipal de recollida selectiva de paper i cartró

comercial és la unitat de local.  Als efectes de la seva aplicació,  i  en tant no es disposi de la

declaració de residus de totes les activitats, els locals s'agruparan en funció de les superfícies

ocupades, de la seva situació i per sectors d'activitats econòmiques referenciats a la classificació

de l'impost sobre activitats econòmiques.

Es podrà considerar com un únic local aquella activitat que, pertanyent a la mateixa persona

física o jurídica i formant part d'una única activitat econòmica, estigui distribuïda en diferents

locals  d'Amposta.  En  aquest  cas  caldrà  sol·licitar-ho  expressament  a  l'Ajuntament  i  es

comprovarà que hi hagi un centre receptor de les seves mercaderies i tanmateix que els altres

locals  es  destinin  únicament  a  l'exposició  i  venda  dels  productes.  Per  a  la  confecció  de  la

liquidació es totalitzarà la superfície i es practicarà una única liquidació amb l'adreça tributària

del local on s'ubiqui el centre receptor.
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Article 7. Tarifes

 1. La tarifa d'aquest preu públic serà de 135,00 € per establiment o local i any.

 2. D'acord  amb  el  que  s'ha  determinat  a  l'article  anterior,  a  aquesta  tarifa  s'aplicaran  els

següents coeficients:

 a) En funció a la seva activitat:

Tipus d'activitat (Grup A) Epígraf IAE Coeficient

Comerç minorista de tèxtil, pells i calçat 651 1,50

Farmàcies, perfumeries i botigues de cosmètica 652 1,50

Comerç minorista articles llar i construcció 653 1,50

Comerç minorista vehicles, maquinària i accessoris 654 1,50

Altre comerç minorista 659 1,50

Arts gràfiques 47 1,50

Supermercats i grans superfícies 66 3,50

Tipus d'activitat (Grup B) Epígraf IAE Coeficient

Bars i restaurants 67 1,25

Hotels i hospedatges 68 1,25

Serveis Recreatius. Cines, discoteques 96 1,25

Comerç minorista de productes alimentaris 64 1,25

Tipus d'activitat (Grup C) Epígraf IAE Coeficient

Agències de viatges 755 1,00

Institucions i serveis financers 81 1,00

Entitats asseguradores 0 1,00

Serveis de promoció immobiliària 833 i 834 1,00

Serveis jurídics, comptables, tècnics, publicitat i relacions públiques 84 1,00

Centres d'ensenyament 93 1,00

Consultes i serveis mèdics i veterinaris 94 1,00

Altres serveis 97 i 98 1,00
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 b) En funció a la seva situació:

Situació Coeficient

Carrers de primera categoria 1,50

Carrers de segona categoria 1,25

Carrers de tercera categoria 1,00

Carrers de quarta categoria 0,75

Zones industrial 0,75

 c) En funció a la seva superfície:

Superfície Coeficient

Menys de 20 metres quadrats 0,25

De 20 a 50 metres quadrats 0,50

De 50 a 100 metres quadrats 0,75

De 100 a 150 metres quadrats 1,00

De 150 a 300 metres quadrats 1,25

De 300 a 500 metres quadrats 1,50

Més de 500 metres quadrats 2,00

 3. Amb posterioritat a l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança, l'increment o els preus dels

nous serveis que l'Ajuntament ofereixi,  seran acordats en cada cas per la Junta de Govern

Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els costos dels mateixos. Quan hi hagi raons

socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar

preus per sota del límit previst anteriorment.

 4. A les tarifes aprovades es repercutirà l'impost sobre el valor afegit d'acord amb la normativa

que la regula.

Article 8. Normes de Gestió

 1. La gestió i recaptació d'aquest preu públic correspondrà a l'administració municipal.

 2. El Reglament de Servei determinarà, en tot cas, el sistema d'organització de gestió, liquidació i
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cobrament del preu públic.

 3. Els titulars de les activitats generadores de paper o cartró comercial estan obligats a acreditar

la gestió dels residus mitjançant un gestor acreditat en el termini que reglamentàriament es

determini. En tot cas no podrà ser després de la meritació del servei que hom entendrà el

primer dia de l'exercici fiscal. En cas contrari, estan obligats al pagament de la tarifa resultant

de l'aplicació de l'article 5.

 4. La data d'inici de l'obligació de pagament serà la de l'inici de l'activitat, fet que s'acreditarà,

llevat prova en contrari, per la data més antiga de les que de les que consti com d'alta censal a

l'AEAT, llicència municipal d'activitat o diligència de comprovació dels serveis municipals.

 5. El cessament de l'activitat determinarà la no obligació del pagament del preu públic, havent-se

de  comunicar  a  l'Oficina  de  Gestió  Tributària  que,  prèvia  comprovació,  procedirà  a

l'actualització del cens.

 6. L'actualització de les dades del cens es farà mitjançant declaració presentada pel titular de

l'activitat, les dades disponibles a l'administració municipal o les diligències de comprovació

de dades o d'inspecció efectuats pels serveis municipals.

Article 9. Facultats d'inspecció

A fi de comprovar el volum de residus, l'Ajuntament pot du a terme les inspeccions i controls de

les activitats que consideri necessari per estimar la producció mitjana anual.

Article 10. Delegació per a la modificació

Atenent el que disposa l’art. 47 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora

de les hisendes locals,  el  Ple  de la Corporació delega en la Junta de Govern Local,  conforme

l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les facultats

de la potestat de modificar aquest preu públic.

Article 11. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança
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General Reguladora dels Preus Públics, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

la llei de Taxes i Preus Públics, i la resta de disposicions concordants.

Disposició Final

Aquesta  ordenança  va ésser  aprovada inicialment  pel  Ple  de  l'Ajuntament  celebrat  el  dia  15

d'octubre de 2007 i modificada el dia 10 d'octubre de 2008 i modificada per acord de la Junta de

Govern Local en sessió del 26 de setembre de 2014.
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