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3.22 TAXA PER ABOCAMENTS EN L'ABOCADOR MUNICIPAL 
 
 
Article 1r. Fonaments i naturalesa 
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133,2 i 142 de la Constitució i l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local i de conformitat amb el que disposen 
els articles del 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
este Ajuntament establix la taxa per abocaments en l'abocador municipal, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que determina l'article 58 de l'esmentada Llei 
39/1988. 
 
Article 2n. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació del Servei d'abocaments en l'abocador municipal, 
efectuat per particulars i pels seus propis mitjans. 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix 
l'article 33 de la Llei general tributària, al favor de les quals s'atorguen les llicències per a poder 
efectuar abocaments en l'abocador municipal. 
 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques que es referixen els article 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 5é. Beneficis fiscals 
No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6é. Quota tributària 
La quantia de la taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 
 

Taxa per cada abocament  
Camions-furgonetes de més de 500 
quilos i fins a 2.000 quilos de càrrega útil 

3,01 euros 

Camions-furgonetes de més de 2.000 
de càrrega útil 

6,01 euros 

 
Article 7é. Meritació 
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'efectue l'abocament en l'abocador municipal 
amb l'autorització prèvia a l'interessat, que s'entendrà atorgada per silenci administratiu. 
 
Article 8é. Liquidació i ingrés 
La utilització del servei de l'abocador es realitzarà per mitjà de tiquet d'entrada per l'import 
corresponent en el moment d'efectuar els abocaments. 
 
Article 9é. Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a estes 
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general tributària i la seua 
normativa de desplegament. 
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Article 10é. Vigència 
La present Ordenança produirà efectes a partir de l'endemà a la seua publicació en el BOP i seguirà 
en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde la seua modificació o derogació. 
 
 

(Acord d'imposició: Ple de 2 de novembre de 2000) 
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