
 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE NAVATA 
                       (Alt Empordà) 

 

Ordenança fiscal núm. 15    
TAXA UTILITZACIÓ SERVEIS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL  
 
Article 1r. Concepte 
 
En ús de les facultats concedides per articles 133.2 i 144 de la Constitució i per 
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 es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per utilització dels serveis de gestió de la deixalleria municipal, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’entenen al que disposa 
l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2n. 
 
Constitueix el fet imposable la utilització dels serveis de gestió de la deixalleria 
municipal. 
 
Article 3r. 
 
El servei, que per tenir caràcter públic, haurà de prestar-se indefectiblement a 
requeriment de la persona interessada. 
El servei tindrà caràcter gratuït en els supòsits recollits en el Reglament 
d’explotació de la deixalleria municipal. En la resta de casos, el productor o 
posseïdor de residus haurà de satisfer l’import corresponent d’acord amb les taxes 
següents: 
 
A) RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES 
 
Fustes / Conglomerats      5 € m3 
Electrodomèstics sense substàncies perilloses  2 € unitat 
 
B) RESIDUS VOLUMINOSOS I ALTRES 
 
Residus voluminosos       5 € m3 
Restes vegetals       9 € m3  
 
C) RESIDUS ESPECIALS  
 
Pneumàtics 
- Camió        7,5 € unitat 
- Cotxe        0,5 € unitat 
- Moto        0,2 € unitat 
Pintures        1,5 € Kg. 
Dissolvents i vernissos      1,5 €/kg. 
Aerosols         3,50 €/Kg. 
Electrodomèstics amb substàncies perilloses    2,5 €/unitat 
 
Article 4rt. 
 
Els drets fixats en la tarifa present s’acreditaran en el mateix acte de realitzar-se el 
servei, s’haurà de satisfer-se el seu import contra el lliurament del tiquet 
corresponent. 
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Article 5è. 
 
Constitueix defraudació d’aquesta ordenança qualsevol acte o omissió per part del 
contribuent per eludir o minorar el pagament dels drets que s’hi estableixen. Es 
considerarà infracció simple el compliment defectuós de les obligacions que resultin 
per utilització del servei. 
 
Article 6è. 
 
La defraudació es castigarà d’acord amb la Llei general tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
Navata, 5 d’octubre de 2005 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
Jaume Homs Campamar 
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