ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1r. Fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 a 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per recollida d’escombraries, que s’ha de regir per aquesta Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret
legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
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 i locals, o establiments sense cap mena d’activitat, així com el seu
tractament.
2.- Amb aquesta finalitat, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids
urbans les restes i malbaratament d’alimentació, procedents dels habitatges i els
detritus procedents de la neteja normal dels habitatges i locals, o establiments en
els que no s’hi realitza cap activitat. S’exclouen de tal concepte els residus de tipus
industrial, els comercials que per quantitat, volum o mida no siguin assimilables a
domèstics, enderrocs d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminats,
corrosius i perillosos, la recollida o abocament dels quals requereixin l’adopció de
mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat, i també les que
suposin un risc potencial per a la salut o medi ambient.
3.- No s’han de considerar subjectes a la taxa, la recollida dels residus comercials i
industrials assimilables a municipals, atès que d’acord amb allò que determina la
Llei 15/2003, aquest servei passa a ser de recepció voluntària, regulant-se com a
preu públic la prestació patrimonial a pagar pels beneficiaris del mateix, quan sigui
l’Ajuntament el prestador d’aquest servei.
Article 3r. Obligació de contribuir
La motivació directa de la prestació del servei de recollida i tractament
d’escombraries es fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això que
l’obligació de contribuir neix de la prestació general del servei, amb independència
del règim d’intensitat directa en la seva utilització, sempre que el servei es presti en
els carrers o sectors en els quals estiguin ubicats els habitatges, allotjaments, locals i
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establiments, llevat que per l’ús i destí dels mateixos, el servei municipal de recollida
dels residus que generin no constitueixi el fet imposable de la taxa, i per tant estigui
sotmès al règim de preu públic o privat.
Article 4t. Subjectes Passius
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en
què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari, concessionari, usufructuari,
habitacionista, arrendatari o, fins i tot, de precari.
2.- El propietari, o usufructuari en el seu cas, dels habitatges o locals ha de tenir la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, sempre que per la seva
naturalesa estigui subjecte al pagament del tribut. És per això que podrà fer
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges i locals,
beneficiaris del servei.
Article 5è. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei
General Tributària.
2.- Han de ser 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 43 de la Llei general
tributària.
Article 6è. Acreditament
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
prestació del servei. S’entén iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan es trobi establert i en funcionament 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.
La Taxa meritarà periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període
impositiu l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de la prestació del servei,
en els quals aquest serà des de l’inici fins al final d’any o des de l’ú de gener fins la
data de cessament.
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Article 7è. Quota tributària
1.- La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat física d’habitatge o
de local, que es determina en funció de la seva naturalesa, ús i destí, i superfície.
2.- A l’efecte de l’aplicació d’aquesta taxa, s’entén per unitat física de local, tota
construcció que, sola o agrupada, permet un mateix ús i destí, ja sigui com habitatge
o local.
En aquest sentit, en els immobles habitables per una sola família, es considera
agrupat a l’habitatge el local que, formant part del mateix immoble i amb la
mateixa referència cadastral, es destina a magatzem particular o garatge, fins a
un màxim de tres places d’aparcament, per a l’ús exclusiu dels membres de la
unitat familiar i que hi figurin empadronats. Així mateix, s’ha d’entendre per
habitatge aquell immoble destinat a domicili de caràcter familiar, o aquells
allotjaments que no excedeixin les deu places.
3.- Quan en un mateix local, per l’aprofitament, sigui possible l’aplicació de més
d’un epígraf de la següent tarifa, s’aplicarà sempre l’epígraf de la quota més alta.
4.- Les tarifes anuals que s’han d’aplicar per la prestació del servei, dins de la zona
de prestació obligatòria que figura en el plànol annex a la present ordenança, són
les que a continuació es detallen per a cada epígraf, segons la superfície de
l’habitatge o local:
EPÍGRAF
1 Habitatge
2

3

4

Tram
Superfície
1
menys de 100 m2
2
a partir de 100 m2
Locals destinats a aparcaments
1
menys de 50 m2
Familiars (unifamiliars o comunitaris) 2
de 50 a menys de 150 m2
2
3 de 150 a menys de 300 m
4
a partir de 300 m2
Locals destinats a activitats culturals, 1
menys de 50 m2
socials o religioses, sense ànim de
2
de 50 a menys de 150 m2
lucre
3 de 150 a menys de 300 m2
4
a partir de 300 m2
Locals sense cap mena d’activitat
1
menys de 50 m2
2
de 50 a menys de 150 m2
3 de 150 a menys de 300 m2
4
a partir de 300 m2

Euros
127,85
148,31
159,81
287,66
351,59
357,98
135,52
230,13
287,66
306,84
127,85
140,63
153,42
159,81

5.- Quan el període impositiu que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui
inferior a l’any natural, les quotes es prorratejaran per trimestres, d’acord amb el
següent procediment:
En les altes la quota es calcularà proporcionalment al número de trimestres naturals
que restin per a finalitzar l’any, incloent el de la data de l’alta.
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En les baixes la quota es calcularà proporcionalment al número de trimestres
naturals vençuts, incloent el de la data en que es produeixi la baixa.
La quota de la taxa meritada per l’alta del servei d’un immoble que ja pagui pel
servei municipal de recollida de residus comercials i industrials i passi a tributar per
la present taxa, es prorratejarà per trimestres complerts, és a dir, que si la subjecció
a la taxa es produeix durant el primer trimestre tributarà per un 75 per cent, si es
produeix durant el segon trimestre tributarà per un 50 per cent, si es produeix
durant el tercer trimestre tributarà per un 25 per cent i si es produeix durant el quart
trimestre no tributarà fins l’any següent.
Igualment, la quota de la taxa meritada fins la baixa del servei d’un immoble que ja
tributi per la present taxa i passi a pagar el preu públic pel servei municipal de
recollida de residus comercials i industrials, es prorratejarà per trimestres, en funció
de la data d’alta en el preu públic, és a dir, que si la baixa en la taxa es produeix
durant el primer trimestre, la quota serà zero, si es produeix durant el segon
trimestre la quota serà del 25 per cert, si es produeix durant el tercer trimestre la
quota serà del 50 per cent i si es produeix durant el quart trimestre, tributarà per un
75 per cent.
Quan el període impositiu liquidat sigui anual i durant els tres primers trimestres de
l’any es produeixi el canvi d’epígraf pel que correspon tributar, o bé variï el subjecte
passiu, la quota es fraccionarà per trimestres, lliurant-la per l’epígraf i subjecte passiu
que correspongui, d’acord amb el titular, ús i activitat de l’immoble, en el primer dia
de cada trimestre natural.
El prorrateig de la quota es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes,
o bé a petició del subjecte passiu, quan vingui determinat per la baixa del servei, pel
canvi d’epígraf o pel canvi del subjecte passiu, i comportarà a més de l’adequació
del cens del tribut, l’ajust de les quotes de les corresponents liquidacions, ja estiguin
pendents d’ingressar o ingressades, sempre que:
a) la variació del subjecte passiu estigui acreditada mitjançant document públic
justificatiu de la propietat de la finca, amb independència de que la liquidació sigui
ferma i consentida.
b) el canvi d’epígraf o la baixa del servei, es reconegui respecte d’una liquidació que
encara no ha esdevingut ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit fermesa,
es modificarà el cens sense variar la liquidació.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en donar
de baixa la liquidació i lliurar-ne una o dues de noves, pels imports, tarifes i
subjectes passius que corresponguin, sempre que la data d’efectes de la baixa del
servei, canvi d’epígraf o de subjecte passiu, sigui anterior a la d’aprovació de la
liquidació; en cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució
parcial de la quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
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El tràmit a seguir en el cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons que la data d’efectes de la baixa, canvi
d’epígraf o del subjecte passiu sigui anterior o no a la d’aprovació de la liquidació.
Article 8è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
Article 9è. Normes de gestió
1.- La matricula de la taxa estarà formada per les dades que figuren en el cens de
l’IBI, referents a l’adreça tributària, superfície, i dades del contribuent, dels habitatges
o locals que estiguin subjectes a la taxa. En aquells casos en que la unitat física de
local no coincideixi amb la unitat fiscal de l’IBI, la taxa es liquidarà mitjançant un sol
rebut, per la quota corresponent, lliurant-lo a nom de la comunitat de propietaris, si
està formalment constituïda, o bé a nom d’un dels contribuents per l’IBI, indicant al
rebut que el contribuent no és únic.
2.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en la qual s’acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius han de formalitzar la seva inscripció a la
matrícula. Així mateix, han de presentar, amb aquesta finalitat, la declaració d’alta
corresponent, ingressant simultàniament la quota de l’any en curs.
3.- Quan un subjecte passiu estigui donat d’alta a la matrícula de la taxa, i es
modifiqui la naturalesa i/o destí de l’immoble pel qual tributa, haurà de comunicar
la variació al Departament de Rendes i Exaccions, dins els trenta dies hàbils
següents a la data en què es produeixi.
4.- Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació que afecti les dades que figuren a la matrícula, així com la inclusió o
exclusió de la mateixa d’un immoble que, seguint sent beneficiari del servei
municipal de recollida de residus, per la variació del seu ús i activitat, passi a estar o
deixi d’estar subjecte a la taxa, l’administració municipal hi farà les modificacions
corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del primer meritament següent
al de la data en què s’hagi efectuat la modificació, adequant a la nova situació les
quotes meritades mitjançant prorrateig trimestral, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 7è de la present ordenança.
5.- L’incompliment de les obligacions assenyalades en els apartats 2n i 3r del
present article, constitueixen infracció tributària, essent d’aplicació la normativa
recollida a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic local . L’Ajuntament pot liquidar d’ofici les quotes meritades
i no prescrites.
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6.- La cobrança de les quotes es farà anualment, mitjançant un rebut de Padró
derivat de la matrícula, durant els dos mesos que l’Ajuntament fixi com a període de
cobrança.
Article 10è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord a allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable.
Disposició Final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2015. Pel que fa
a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 5 de desembre de 2014 i publicada en el BOP
núm. 285 el posterior dia 13 de desembre de 2014.
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