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Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que
s’hagin presentat reclamacions, l’acord provisional ha esdevingut definitiu, i es
procedeix a la publicació del text de la modificació, que és el següent:

Pàg. 1-3

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; i l’article 178 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, es
fa públic que l’ajuntament en sessió plenària de data 8 de juliol de 2020, aprovà
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 11, reguladora de
les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans.

A

ANUNCI

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
2.1 Tarifes d’aplicació general.

Tarifa en euros

Per cada habitatge
Per cada local comercial o industrial
Per cada bar o establiment d’alimentació

190,00
290,00
290,00

2.2 Tarifa bonificada per als habitatges en què el subjecte passiu acrediti la
utilització de la deixalleria en les condicions que estableix l’annex d’aquesta
Ordenança.

Concepte
Per cada habitatge

Tarifa en euros
171,00

Nota: S’entén per habitatge als efectes d’aquesta tarifa bonificada el que es
destina a domicili particular de caràcter familiar.

B

Concepte
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ANNEX
Per tal de poder gaudir de la tarifa bonificada prevista en l’article 5.2.2, que
fomenta l’ús de la deixalleria municipal, el/la subjecte passiu haurà d’omplir un
formulari que podrà trobar a la mateixa deixalleria, a la pàgina web municipal o
a les oficines municipals. Aquest formulari s’haurà de complimentar i presentar,
juntament amb el DNI, a l’encarregat/ada de la deixalleria. Només s’acceptarà i
validarà un formulari per dia.
En el formulari s’hauran de detallar els residus que s’hi porten, i
l’encarregat/ada validarà que els residus que es declaren es corresponen amb
els que es porten a la deixalleria. Un cop validat el formulari, es segellarà.
Per poder optar a la bonificació s’hauran de presentar 10 formularis,
degudament complimentats i segellats, a les oficines municipals, acompanyantho d’una instància sol·licitant la bonificació abans del 31 de desembre de l’any
en curs.
Els usos fets durant l’any repercutiran en la bonificació de la taxa de l’any
següent, i no seran acumulables.
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4. Tindran una bonificació del vint-i-cinc per cent de la quota de la taxa, les
empreses i autònoms signants del Conveni de col·laboració per al foment de
l’ocupació en el municipi de Vilobí del Penedès. En cas d’interrompre la relació
laboral per causa imputable a l’empresa, abans de la durada mínima dels
contractes laborals, l’ajuntament procedirà a liquidar el setanta-cinc per cent
restant de la quota corresponent a l’impost.

Data 20-11-2020

Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a
l’ajuntament, als efectes que es pugui liquidar la taxa.
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Per gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’ajuntament,
acreditant els ingressos i les condicions familiars. Si es concedís l’exempció, els
seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.

A

3. Gaudiran d’exempció subjectiva, per a la recollida en els habitatges, aquells
contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del
salari mínim interprofessional.

B

Aquesta bonificació s’aplicarà únicament per als residus domèstics generats en
els habitatges que es destinen a domicili particular de caràcter familiar.

Piles
Residus
especials
pintures o vernissos)
Ferro

1 unitat
4 unitats
1 m³
1 unitat
20 unitats

(dissolvents, 1 litre
10 kg

Vidre (gots, plasts, vidres, miralls, 4 unitats
etc.)
Notes:
1. En cas que les quantitats de residus no arribin a aquests mínims no es podrà
optar a la bonificació.
2. En cas de necessitar un servei de recollida de voluminosos a domicili, s’haurà
de sol·licitar a l’ajuntament. A la major brevetat possible, la brigada municipal
s’encarregarà de recollir-los.
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal superior de justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest
anunci en el Butlletí oficial de la província de Barcelona.
Vilobí del Penedès, 24 de setembre de 2020.
Francesc Xavier Edo Vargas, Alcalde.-
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1 m³

Pàg. 3-3

Voluminosos (mobles, matalassos,
cadires, etc.)
Aparells elèctrics i electrònics: grans
electrodomèstics (rentadores, forns,
neveres, etc.)
Aparells elèctrics electrònics: altres
(petits electrodomèstics, fluorescents,
etc.)
Residus verds (restes de jardineria,
poda, etc.)
Bateries de cotxe
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1 litre

Data 20-11-2020

Oli de cuina
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Quantitat mínima

B

Tipus de residu

A

Tipus de residus bonificables i quantitats mínimes:

