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Article 1. Concepte i naturalesa

De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el

preu públic per la venda de gots de plàstic reutilitzables dins els actes que es puguin organitzar.

Article 2. Fet Imposable

Constitueix el fet imposable del preu públic la venda de gots reutilitzables de plàstic.

Article 3. Subjectes passius 

Són  subjectes  passius  dels  preus  públics,  en  concepte  d’obligats  al  pagament,  les  persones

usuàries i les entitats de l’Ajuntament d’Amposta que sol·licitin i rebin els productes de l’article

anterior.

Article 4. Quantia

 1. El preu de venda amb retorn dels gots de plàstic reutilitzables serà de  1 euro unitat, IVA

inclòs.

 2. El preu de venda sense retorn dels gots de plàstic reutilitzables serà de 0,60 euros unitat, IVA

inclòs.

Article 5. Bonificacions

D'acord amb el que estableix l'article 9 del TRLHL, no són possibles les exempcions/bonificacions

no previstes en normes de rang legal, però sí que es poden aplicar bonificacions quan hi hagi

raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic.

En aquest sentit i, per tal de fomentar la protecció del medi ambient, així com de la promoció de la

sensibilització mediambiental entre la ciutadania, aquesta bonificació que serà només d’aplicació

en els casos de retorn dels gots,  pretén reflectir l'interès municipal per a que en les diverses activitats,

públiques o privades que es realitzin s’utilitzin prioritàriament els gots reutilitzables.
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Finalitzada l’activitat,  i  per tal  de poder-se acollir  a aquesta bonificació,  l’usuari  està obligat  a

retornar la totalitat dels gots reutilitzables, moment en la que es farà efectiva la bonificació.

En  el  cas  de  no  retornar  la  totalitat  dels  gots  reutilitzables  o,  retornar-los  en  mal  estat,  la

bonificació  no  s’aplicaria  sobre  aquests,  sent  només  aplicable  aquesta  bonificació  als  gots

entregats i que estiguin en bon estat.

Així doncs, la bonificació serà del 100% de l’import del preu públic.

Article 6. Gestió

 1. Esdeveniments organitzats per l’Ajuntament d’Amposta:

L’Ajuntament  d’Amposta,  podrà  realitzar  la  venda  de  gots  reutilitzables  amb  els  preus

establerts a l’Article 4 d’aquesta ordenança i, amb la possible bonificació establerta en l’Article

5 d’aquesta ordenança.

 2. Esdeveniments organitzats per altres tercers:

 a) Per formalitzar la venda de gots s’haurà d’emplenar un formular específic, que s'annexa a

la ordenança,  per a aquest tràmit, on s’haurà de facilitar la següent informació:

− Nom, cognom, adreça i telèfon del tercer.

− DNI / NIE / Passaport / CIF  tercer.

− Acte i data d’aquest pel que es farà la venda dels gots.

− Nombre d’unitats de gots.

− Si es retornaran o no aquests gots (en el cas que no s’indiqui si els gots es retornaran o

no s’entendrà que els gots seran no retornables).

 b) S’haurà de presentar per registre d’entrada general de l’Ajuntament d’Amposta. 

El responsable es farà càrrec de la gestió dels gots cedits.

 c) El responsable haurà d’informar, durant l’acte, que no seran retornables els gots trencats,

o  que  continguin  residus  impropis  del  seu  ús  raonable.  Tampoc  seran  retornats  gots

marcats amb marcadors permanents.

 d) Per poder aplicar-se la bonificació detallada en l’Article 5 d’aquesta ordenança, si s’escau, el

responsable haurà de retornar a l’Ajuntament d’Amposta el mateix número de gots venuts.

De no coincidir el número de gots retornats amb els prestats,  el responsable no es podrà

aplicar la bonificació per aquells gots no retornats.

 e) El responsable, si s’escau, retornarà els gots a l’Ajuntament, com a màxim, 3 dies després

del  seu ús.

El  pagament del  preu públic  s'abonarà en efectiu (incloent  el  pagament  a través de TPV)  en les
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dependències municipals al moment de presentar-se la sol·licitud dels gots i, la pertinent autoliquidació.

Article 7. Ingrés

L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment

de la prestació del servei.

Article 8. 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 9. Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin el Text refós de la

Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants.

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors

Els  preceptes  d’aquesta  Ordenança  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la

legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

Aquest preu públic, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data

16 de maig de 2022, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre

no  s’acordi  la  seva  modificació  o  derogació.  En  cas  de  modificació  parcial,  els  articles  no

modificats continuaran vigents.
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Annex. Model d'autoliquidació preu públic venta gots reutilitzables

A emplenar per l'Administració

Núm. Registre: Data:

Dades del subjecte passiu/Tercer

Nom i Cognoms/Raó Social: NIF:

Direcció: Codi Postal:

Municipi: Província:

Telèfon: Mòbil: Fax: Correu electrònic:

Dades del representant

Nom i Cognoms: NIF:

Direcció: Codi Postal:

Municipi: Província:

Telèfon: Mòbil: Fax: Correu electrònic:

Dades de la notificació

Persona a notificar: Mitjà de notificació:

 Sol·licitant  Representant  Notificació electrònica  Notificació postal

Acte objecte de la sol·licitud de gots reutilitzables

Data: Acte a realitzar:

Càlcul de la quota

Núm. Gots Reutilitzables (1 euro/got): Quota:

Núm. Gots No Reutilitzables (0,60 euros/got): Quota:

Quota:

Import total de l'autoliquidació:
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Data i signatura

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El sol·licitant o el seu representant legal,

(signatura)

Avís legal

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar

i tractar les seves dades és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder 

prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà 

exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o 

per e-mail a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no presentació d'aquesta, 

determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de

les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de

les administracions).

Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (www.amposta.cat/politica-de-privacitat).
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