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ORDENANÇA NÚM. 10

Reguladora de les Taxes pel Servei de Recollida, Transport i Tractament d’Escombraries i
Preu Públic pel Servei de Recollida i Gestió i dels Residus Comercials

Article 1.- Fonament Legal
Aquest Ajuntament estableix les taxes pel servei de recollida, transport i tractament d’escombraries
i els preus públics pel servei de recollida i gestió dels residus comercials, en base a les previsions
recollides als articles 20 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, dels articles 40 i següents i 127
del mateix text refós, i a l’empara de l’article 5 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i dels articles 6.1 i 8.1-b) 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.

Article 2.- Fet Imposable de la Taxa
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida

domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis, inclòs el seu trasllat i posterior tractament en planta o centre autoritzat.

2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les
deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges i
s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus
humans, els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament
requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3.- No està subjecte a la taxa ni al preu la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels
serveis següents:
a).- Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els d’indústries, hospitals i

laboratoris.
b).- Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c).- Recollida de runes d’obres.

Article 3.- Objecte del Preu Públic
1.- Constitueix l’objecte del preu públic, la recollida i gestió pels serveis municipals dels residus

generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostalera, els bars, els mercats,
les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració
d’assimilables als comercials.

2.- Els establiments i locals on es fan activitats comercials i industrials assimilables a les comercials
es classificaran en funció de les fraccions residuals generades i del volum dels residus generats i
hauran de lliurar en la forma i condicions establertes per l’Ajuntament.

3.- Als efectes d’aquesta ordenança, per residu comercial i industrial s’estarà a les definicions
contingudes a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei reguladora dels residus,
Llei 6/1993, de 15 de juliol.

4.- Els generadors de residu comercial i industrial assimilable que no acreditin la seva recollida i
tractament per gestors privats homologats resten subjectes al servei municipal.
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Article 4.- Subjectes Passius de la Taxa
Tindrà la consideració de subjecte passiu com a substitut del contribuent, el propietari dels
habitatges, allotjaments, establiments o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 5.- Obligats al Pagament del Preu Públic
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida comercial, els
subjectes passius de la taxa d’escombraries comercials.

Article 6.- Base Imposable i Quota Tributària de la Taxa i Quantitat del Preu Públic de
Recollida Comercial
1.- El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la

base imposable de la taxa.

2.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà individualment en funció
de la naturalesa i del destí dels immobles.

3- A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes i el preu públic dels quadres següents:

a) Taxes derivades del servei de recollida i transport, abocador i tractament de residus i
deixalleria

b) Preu públic pel servei de recollida i gestió dels residus comercials

a) Taxes derivades del servei de recollida i transport, abocador i tractament de residus i deixalleria

Codi Concepte Recollida i
Transport

Abocador i
Tractament
de residus

Deixalleria IMPORT

1 Propietaris o usuaris d’hotels, fondes, residències, amb servei de restaurant extern obert al públic de 25 m2

1.01 De 0 a 15 habitacions i restaurant 25 m2 232,84 105,05 132,21 470,10€
1.02 De 16 a 25 habitacions i restaurant 25 m2 302,05 136,28 171,48 609,81€
1.03 De 26 a 50 habitacions i restaurant 35 m2 526,67 237,63 299,07 1.063,37€
1.04 De 51 a 75 habitacions i restaurant 35 m2 699,69 315,70 397,32 1.412,71€
1.05 De 76 a 100 habitacions i restaurant 50 m2 950,12 428,69 539,51 1.918,32€
1.06 Més de 100 habitacions i restaurant 60m2 1.174,75 530,03 667,06 2.371,84€

2 Propietaris o usuaris d’hotels, fondes i residències i d’edificis d’apartaments destinats a lloguer de
temporada i/o d’aparthotels

2.01 De 0 a 15 habitacions 131,13 59,16 74,46 264,75€
2.02 De 16 a 25 habitacions 218,56 98,61 124,10 441,27€
2.03 De 26 a 50 habitacions 437,13 197,23 248,21 882,57€
2.04 De 51 a 75 habitacions 655,69 295,83 372,33 1.323,85€
2.05 De 76 a 100 habitacions o més 874,24 394,45 496,43 1.765,12€
2.06 Aparthotel. De 0 a 15 unitats d’allotjament 232,84 105,05 132,21 470,10€
2.07 Aparthotel. De 16 a 25 unitats d’allotjament 302,05 136,28 171,48 609,81€
2.08 Aparthotel. De 26 a 50 unitats d’allotjament 526,67 237,63 299,07 1.063,37€

3 Propietaris o usuaris de càmpings

3.01 Càmping 2ª 3ª Cat < 350 places 2.447,39 1.104,25 1.389,74 4.941,38€
3.02 Càmping 2ª 3ª Cat < 150 places 1.048,88 473,25 595,58 2.117,71€

4 Grans superfícies comercials

4.01 De 500 a 1.000 m2 (750 aplicats) 636,33 287,11 361,32 1.284,76€
4.02 Més de 1000 m2 (1.000 aplicats) 810,56 365,72 460,26 1.636,54€
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5 Propietaris o usuaris de restaurants

5.01 Fins a 25 m2 96,68 43,62 54,87 195,17€
5.02 De 26 m2 a 80 m2 (53 aplicats) 204,96 92,48 116,37 413,81€
5.03 De 81 m2 a 100 m2 (90,5 aplicats) 349,99 157,91 198,72 706,62€
5.04 Més de 100 m2 (100 aplicats) 386,73 174,49 219,61 780,83€

6 Cafès, cafeteries, snacks, bars, tavernes, sales de festes i similars

6.01 Fins a 20 m2 77,43 34,93 43,94 156,30€
6.02 De 21 m2 a 40 m2 (30 aplicats) 116,16 52,41 65,94 234,51€
6.03 De 41 m2 a 80 m2 (60 aplicats) 232,31 104,82 131,90 469,03€
6.04 De 81 m2 a 100 m2 (90 aplicats) 348,48 157,24 197,89 703,61€
6.05 Més de 100 m2 (100 aplicats) 387,20 174,70 219,85 781,75€

7 Tallers i garatges de reparació, estació de servei, betzineres

7.01 Estació de servei (8) 249,73 112,67 141,78 504,18€
7.02 Categoria B ( 1ª) kw/h i treb (6) 187,30 84,50 106,36 378,16€
7.03 Categoria A ( 2ª) kw/h i treb (4) 124,87 56,34 70,84 252,05€

8 Establiments oberts al públic de baix o nul índex de producció de residus

8.01 Baix: Perruqueries, Assessories, Agències
d’assegurances... 56,81 25,63 32,23 114,67€

8.02 Nul: Resta de locals sense activitat o amb
activitats no especificades 24,54 11,07 13,93 49,54€

9 Entitats financeres

9,01 Entitats financeres 107,74 48,60 61,15 217,49€
10 Magatzems i fàbriques

10,01 Magatzems , fàbriques (150 m2) 93,60 42,23 53,13 188,96€
11 Comerços de venda al detall

11,01 Fins a 200 m2 69,73 31,46 39,59 140,78€
11,02 De 201 m2 a 500 m2 (350 m2) 122,02 55,06 69,27 246,35€

12 Parades del mercat ambulant - interior i exterior - € metre lineal

12.01 De dilluns a divendres 13,40€
12.02 Dissabtes, diumenges i festius 43,50€

13 Amarratges (per unitat)

13,01 Amarratge 9,56€ 4,31€ 5,39€ 19,26€
14 Propietaris o usuaris de cases, torres, habitatges unifamiliars, pisos o apartaments (per unitat)

14,01 Nucli urbà 97,78 24,37 20,35 142,50€
14,02 Fora del nucli urbà 97,78 24,37 20,35 142,50€

b) PREU PÚBLIC DE RECOLLIDA COMERCIAL
Codi Concepte IMPORT

1 Propietaris o usuaris d’hotels, fondes, residències, amb servei de restaurant extern
obert al públic de 25 m2

1.01 De 0 a 15 habitacions i restaurant 25 m2 362,18€
1.02 De 16 a 25 habitacions i restaurant 25 m2 469,83€
1.03 De 26 a 50 habitacions i restaurant 35 m2 819,23€
1.04 De 51 a 75 habitacions i restaurant 35 m2 1.088,37€
1.05 De 76 a 100 habitacions i restaurant 50 m2 1.477,92€
1.06 Més de 100 habitacions i restaurant 60m2 1.827,32€
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2 Propietaris o usuaris d’hotels, fondes i residències i d’edificis d’apartaments
destinats a lloguer de temporada i/o d’aparthotels

2.01 De 0 a 15 habitacions     203,97€
2.02 De 16 a 25 habitacions     339,97€
2.03 De 26 a 50 habitacions     679,95€
2.04 De 51 a 75 habitacions  1.019,91€
2.05 De 76 a 100 habitacions o més  1.359,88€
2.06 Aparthotel. De 0 a 15 unitats d’allotjament     362,18€
2.07 Aparthotel. De 16 a 25 unitats d’allotjament     469,83€
2.08 Aparthotel. De 26 a 50 unitats d’allotjament     819,23€

3 Propietaris o usuaris de càmpings

3.01 Càmping 2ª 3ª Cat < 350 places  3.806,90€
3.02 Càmping 2ª 3ª Cat < 150 places  1.631,53€

4 Grans superfícies comercials

4.01 De 500 a 1.000 m2 (750 aplicats)     989,80€
4.02 Més de 1000 m2 (1.000 aplicats)  1.260,82€

5 Propietaris o usuaris de restaurants

5.01 Fins a 25 m2     150,39€
5.02 De 26 m2 a 80 m2 (53 aplicats)     318,83€
5.03 De 81 m2 a 100 m2 (90,5 aplicats)     544,42€
5.04 Més de 100 m2 (100 aplicats)     601,57€

6 Cafès, cafeteries, snacks, bars, tavernes, sales de festes i similars

6.01 Fins a 20 m2     120,46€
6.02 De 21 m2 a 40 m2 (30 aplicats)     180,69€
6.03 De 41 m2 a 80 m2 (60 aplicats)     361,37€
6.04 De 81 m2 a 100 m2 (90 aplicats)     542,07€
6.05 Més de 100 m2 (100 aplicats)     602,29€

7 Tallers i garatges de reparació, estació de servei, benzineres

7.01 Estació de servei (8)     388,46€
7.02 Categoria B ( 1ª) kw/h i treb (6)     291,36€
7.03 Categoria A ( 2ª) kw/h i treb (4)     194,23€

8 Establiments oberts al públic de baix o nul índex de producció de residus

8.01
Baix: Perruqueries, Assessories, Agències
d’assegurances...       88,37€

8.02
Nul: Resta de locals sense activitat o amb
activitats no especificades       38,18€

9 Entitats financeres

9,01 Entitats financeres     167,59€

10 Magatzems i fàbriques

10,01 Magatzems , fàbriques (150 m2) 146,60€

11 Comerços de venda al detall

11,01 Fins a 200 m2 108,46€
11,02 De 201 m2 a 500 m2 (350 m2) 189,81€

13 Amarratges (per unitat)

13,01 Amarratge 14,86€
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La suma de les tarifes de la recollida i transport, abocador i tractament i deixalleria totalitzarà
l’import de la quota tributària de la taxa, a la qual s’afegirà el preu públic de recollida comercial
(RECOM), obtenint així l’import total a pagar per aquest servei.

4.- Les quotes i preus fixats corresponen a un període anual.

5.- La recollida d’escombraries fora del casc urbà serà prestada prèvia petició individual, i serà
concedida tenint en compte qualsevol de les circumstàncies que concorrin a la ubicació de
l’immoble i sempre que es trobi dins dels límits del servei prestat per la Corporació.

Article 7.- Meritació de la Taxa i Naixement de la Obligació de Pagar el Preu Públic
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment que s’inicia la realització del

servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en
funcionament. En aquest mateix moment neix la obligació de pagar el preu públic pel servei de
recollida comercial (RECOM).

2.- Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el primer dia de
cada any natural.

3.- En el servei de caràcter voluntari realitzat a petició de part, l’obligació de contribuir es produirà
en autoritzar - se la prestació del servei.

4.- La taxa és d’aplicació a totes les unitats urbanes que tinguin un ús residencial, industrial o
comercial.

Art 8.- No Subjecció
A efectes d’aquesta taxa i d’aquest preu públic s’entén que no estan subjectes les unitats urbanes
amb ús de caràcter especial destinades a garatges particulars i/o trasters, la qual cosa s’acreditarà
mitjançant document públic.

No estaran subjectes a aquesta taxa ni a aquest preu públic les finques derruïdes, declarades
ruïnoses o que tinguin la condició de solar.

Art 9.- Gestió Conjunta de la Taxa i el Preu Públic
1.- La taxa es gestiona a partir de la informació continguda al padró d’escombraries. Aquest padró

s’aprova anualment i conté la informació relativa a la taxa separadament per les de classe
domiciliàries/domèstiques i les de classe comercials/industrials, així com la informació relativa
al preu públic (RECOM).

2.- A efectes d’aquesta taxa i d’aquest preu públic, als establiments on s’hi efectuï una sola activitat
industrial, comercial, professional, artística o de serveis en dos o més locals continus però que
constitueixen dos o més unitats urbanes diferenciades, es considerarà:
a) Una sola taxa i preu d’escombraries comercials, sempre que consti a la corresponent llicència

d’activitats la suma de les superfícies dels locals continus afectes.
b) Tantes taxes i preus d’escombraries comercials com activitats industrials, comercials,

professionals, artístiques o de serveis s’efectuïn, sempre que es practiquin en locals
diferenciats, encara que siguin continus.
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3.- L’alteració del padró d’escombraries comercials/industrials per tancament o fi de l’activitat
industrial, comercial, professional, artística o de serveis que s’efectuïn caldrà que sigui
sol·licitada pel subjecte passiu. A la sol·licitud s’haurà d’acreditar la comunicació als serveis
tècnics municipals (Àrea d’Activitats) de la baixa de l’activitat corresponent.

4.- En el cas d’abandonament de local per part dels usuaris del servei, el subjecte passiu de la taxa i
obligat al pagament del preu públic, podrà sol·licitar informe als serveis tècnics municipals (Àrea
d’Activitats) per l’acreditació del tancament efectiu del local per fi de l’activitat, el qual s’haurà
d’adjuntar a la sol·licitud de modificació del padró d’escombraries.

5.- L’alteració del padró d’escombraries comercials/industrials per fi o tancament d’activitat
comportarà la meritació de la taxa per locals sense activitat o amb activitats no especificades
recollida a l’apartat 8.02 de l’article tercer d’aquesta Ordenança.

6.- L’alteració del padró d’escombraries comercials/industrials per canvi d’activitat comportarà la
meritació de la taxa i preu públic que correspongui d’acord amb la nova activitat, de la qual
s’haurà d’acreditar la corresponent alta.

7.- La baixa del padró d’escombraries comercials/industrials per canvi d’ús o destí del local afecte
s’haurà d’acreditar mitjançant document públic i declaració de l’alteració a la Gerència
Territorial del Cadastre de Girona.

8.- Les quotes de les escombraries comercials/industrials seran prorratejables en trimestres naturals:
a) Els supòsits d’inici o cessament de l’activitat en el transcurs de l’any natural, el període

impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota per
trimestres naturals.

b) Les baixes per cessament s’hauran de tramitar, com a màxim, l’últim dia laborable del
trimestre per tal de tenir efectes a partir del següent i el subjecte passiu podrà sol·licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en que no hagin rebut el
servei. Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.

c) Les altes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi
l’obligació de contribuir i comportaran la liquidació de la quota corresponent a la part
proporcional del nombre de trismestres naturals que manquen per la finalització de l’any
(trimestre en curs inclòs).

d) A efectes d’acreditar les dates, es prendrà en compte les de comunicació d’inici i/o
cessament definitius de l’activitat declarades pel subjecte passiu les quals seran contractades
per part dels serveis de gestió tributària amb les que constin a la matrícula de l’Impost
d’Activitats Econòmiques així com al registre municipal d’activitats. Aquest procediment no
és d’aplicació pel cas de tancaments temporals d’activitats.

- En els casos d’alta al padró, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que manquin per la finalització de l’any incloent-hi el de l’inici de
l’exercici de l’activitat.
- En els casos de baixa al padró per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran
prorratejables en trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el cessament.

e) Amb aquesta finalitat, els titulars dels rebuts podran sol·licitar canviar al concepte de locals
sense activitat (epígraf 8.02) o al de l’epígraf que correspongui a la nova activitat i sol·licitar
la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres en els que no s’hagués exercit
l’activitat o la liquidació de la part de la quota corresponent als trimestres que manquin per
la finalització de l’any incloent-hi el de l’inici de l’exercici de l’activitat.



Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                            Ordenances Fiscals

Taxes pel servei de recollida, transport i tractament d’escombraries
 i Preu Públic pel servei de recollida i gestió dels residus comercials

10 / 7

f) Als efectes de les modificacions anteriors es tindrà en compte, com a data d’alta, la data de
la resolució de l’expedient de llicència d’obertura o de modificació de l’activitat. Com a data
de baixa es tindrà en compte la comunicació a l’àrea d’activitats del tancament definitiu de
l’activitat.

9.- A efectes d’aquesta taxa, als edificis on constin diversos habitatges i/o locals diferenciats, siguin
o no comunitats de propietaris, i encara que constitueixin una sola referència cadastral com
habitatge unifamiliar per no haver-se tramitat davant el Cadastre la corresponent declaració de
divisió horitzontal, o per tractar-se de sòl i construcció d’un sol propietari, es consideraran tantes
escombraries com habitatges i/o locals existeixin.

10.- Les altes al padró d’escombraries per primera ocupació o per divisió horitzontal tindrà efectes
al padró de l’exercici següent.

11.- D’acord amb la previsió de l’article 28.8 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, s’emetrà un únic rebut que inclourà la present taxa i preu públic junt amb la taxa per
a la prestació de serveis de clavegueram.

Art 10.- Beneficis Fiscals de la Taxa
En aplicació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora de les Taxes per Prestació
de Serveis i Realització d’Activitats Municipals, es fixarà la taxa corresponent a les escombraries
amb una reducció del 50% de l’import de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament
d’escombraries domèstiques quan els obligats tributaris al seu pagament (propietaris) reuneixin els
següents requisits:

a).- Que la persona obligada a realitzar el pagament de la taxa sigui jubilat o pensionista,
major de 60 anys, i que els ingressos de la unitat de convivència no superin a l’1,7 de
l’IRSC anual (Indicador de Renda de Suficiència publicat anualment per la Generalitat de
Catalunya).

b).- Que el sol·licitant i els membres de la unitat de convivència no disposin d’altres béns
immobles que no sigui l’habitatge habitual, ni de saldos bancaris que la suma del saldo
mig ponderat anual de tots els comptes superi 2,7 vegades l’IRSC anual.

 Les sol·licituds d’aplicació d’aquesta reducció en l’import de la taxa es presentaran anualment i
hauran d’anar acompanyades de la següent documentació acreditativa:
1. L’assenyalada amb caràcter general a l’article 4.2 de l’Ordenança Fiscal número 9, Reguladora

de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals
2. Rebut de la taxa d’escombraries de l’any en curs. Aquesta reducció s’haurà de sol·licitar

anualment i els que la sol·liciten estaran obligats a notificar qualsevol canvi de les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament.

Disposició Addicional:
En aplicació de l’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, les
parts poden pactar, entre d’altres acords, que aquesta taxa i el preu sigui a càrrec del llogater. Els
llogaters no són els obligats tributaris d’aquesta taxa ni els obligats al pagament d’aquest preu, per
la qual cosa, els Serveis Socials podran, prèvia sol·licitud dels llogaters i quan reuneixin els
requisits que s’assenyalen a continuació, acordar l’atorgament d’una subvenció equivalent a
l’import de la reducció que seria aplicable si es tractés d’un propietari.
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- Podran sol·licitar una subvenció del 50% de l’import de la taxa d’escombraries pel servei de
recollida, transport i tractament d’escombraries domèstiques, els llogaters que reuneixin els
següents requisits:

a).- Que la persona obligada a realitzar el pagament de la taxa sigui jubilat o pensionista i que
els ingressos de la unitat de convivència no superin 1,5 vegades l’IPREM anual
(Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, creat pel Reial Decret Llei 3/2004, de 25
de juny, per la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per
l’increment de la seva quantia).

b).- Que el sol·licitant i els membres de la unitat de convivència no disposin d’altres béns
immobles que no sigui l’habitatge habitual, ni de saldos bancaris que la suma del saldo
mig ponderat anual de tots els comptes superi 2,5 vegades l’IPREM anual.

c).- Que l’import del lloguer no superi l’import de l’IPREM mensual i que puguin demostrar
que assumeixen el pagament de la taxa.

- Les sol·licituds d’aquesta subvenció es presentaran anualment i hauran d’anar acompanyades de
la següent documentació acreditativa:
1. L’assenyalada amb caràcter general a l’article 4.2 de l’Ordenança Fiscal número 9,

Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis i Realització d’Activitats Municipals
2. Certificat de pensió/prestació o certificat negatiu dels membres pensionistes o perceptors de

prestacions socials de la unitat de convivència
3. Rebut de la taxa d’escombraries de l’any en curs.
4. El contracte de lloguer on s’especifiqui la clàusula que obliga al llogater al pagament de la

taxa, o bé, el rebut on s’especifiqui el pagament de la taxa per part del llogater/a
5. El rebut de lloguer de l’any en curs en què s’hagi de fer efectiu el pagament de la taxa

d’escombraries.
- Aquesta subvenció s’haurà de sol·licitar anualment i els que la sol·liciten estaran obligats a

notificar qualsevol canvi de les circumstàncies que van motivar el seu atorgament.

Disposició Final
Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 de
desembre de 2007, modificada posteriorment pel Ple de la Corporació el 18 de desembre de 2008, el
30 de setembre de 2010 i el 21 de desembre de 2011. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia
de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2012 El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.


