
ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1r.- Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local, i de conformitat amb el que disposa en
els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com amb el que disposa de Llei de Parlament de
Catalunya 6/1993, de 15 de juny, reguladora de residus, modificada per Llei 15/2003, aquest
Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l´esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n.- Fet imposable

a)Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida de residus municipals i
posterior eliminació, d´habitatges, locals o establiments on s´exerceixin activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques o de serveis.

b) Aquest servei té la consideració d´essencial per la vida social dels ciutadans, és de caràcter
general i de recepció i ús obligatoris per a qualsevol habitatge, local o establiment que estigui situat
en el terme municipal, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l´obligació de
contribuir.

A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les
deixalles alimentàries o les 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, les matèries i
els materials contaminants, corrosius, perillosos o els de la seva recollida o abocament requereixin
l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

Art. 3r.- Subjectes passius

a) En relació a la taxa de recollida i tractament de les escombraries domiciliàries:

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, beneficiades pel servei.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substituït del contribuent el propietari dels habitatges, el
qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, tal i com disposa l´article
23.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004. que són els beneficiaris del servei.

b) En relació a la taxa de recollida i tractament de residus de les escombraries empresarials:

Són subjectes passius totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei General Tributària que desenvolupin una activitat empresarial, profesional o artística
que utilitzin o puguin utilitzar el servei.

Art. 4t.- Obligació de contribuir

Neix de l´obligatorietat de recepció del servei, i pel fet de ser propietari d´un habitatge o de ser titular
d´una activitat de tipus industrial, comercial, professional o artística, susceptible de produir residus.

5è.-Supòsits de no subjecció



No es tributarà per la taxa d´escombraries, tot i que la unitat consti donada d´alta al padró de l´Impost
sobre béns Immobles en els següents casos:

a) Habitatges/ locals comercials que hagin obtingut la declaració de ruïna tècnica i/o econòmica.
b) Habitatges/locals comercials que es troben afectats per obres de rehabilitació o reforma que

impedeixin l´ús d´aquests, durant el termini fixat en la preceptiva llicència municipal d´obres.

La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre serà d´acord al límit legal de la
prescripció.

6è.- Meritament

La taxa s´acredita i neix l´obligació de contribuir des del moment en què s´inicïi la realització del
servei, que s´entendrà iniciat, atesa la seva condició de recepció obligatòria, quan el servei municipal
de recollida de residus estigui establert i en funcionament en els carrers on figurin habitatges, locals o
establiments on s´exerceixin activitats industrials, comercials, professionals,  artístiques o de serveis.

Una vegada s´hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s´acreditaran el primer dia de
cada semestre natural.

Totes les altes, baixes i modificacions tindran efecte a partir del semestre natural següent de l´exercici
a l´alta, baixa o modificació.

Art. 7è.- Quota Tributària

1.- La quota tributària consistirà en una quantitat determinada en funció de la naturalesa, destí i
superficie de l´immoble, segons les diferents tipologies.

2. A aquest efecte, s´aplicarà la tarifa següent:

a) Epíqraf primer. Habitatqes Anual Semestral

Per cada habitatge 143,35 € 71,68 €

b) Epíqraf seqon. Allotjaments

-Hotels i fondes:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- De més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

c)  Epígraf tercer. Establiments d’alimentació

-Supermercats, economats i cooperatives:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Magatzems a l‘engrós de fruites, verdures i hortalísses:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Peixateries:



- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Locals comercials donats d’alta d’IAE 238,91 € 119,46 €

- Locals comercials no donats d´alta d’IAE 167,96 € 83,98 €

d) Epígraf guart. Establiments de restauració

- Restaurants:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Cafeteries:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Wisqueries i pubs:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Bars:

- Fins a 100 m2 355,87 € 177,94 €
- De 100 a 200 m2 482,16 € 241,08 €
- Més de 200 m2 614,75 € 307,38 €

- Tavernes: 226,50 € 113,25 €

e) Epíqraf cinquè. Establiments d’espectacles:

- Cinemes i teatres 582,82 € 291,41 €

- Sales de festes i discoteques 1.038,18 € 519,09 €

- Sales de bingo 582,82 € 291,41 €

f) Epígraf sisè. Altres locals industrials o mercantils

- Indústries locals 356,21 € 178,11 €

- Tallers 435,70 € 217,85 €

- Taller + domicili 579,03 € 289,52 €

- Negoci + domicili 402,69 € 201,35 €



- Indústries de fins a 5 treballadors 238,91 € 119,46 €

- Indústries de 5 a 20 treballadors 375,64 € 187,82 €

- Indústries de 21 a 50 treballadors 603,68 € 301,84 €

- Indústries de 51 a 200 treballadors 1.038,18 € 519,09 €

- Indústries de més de 200 treballadors 1.528,20 € 764,10 €

- Per recollida d’1 contenidor 432,99 € 216,50 €

- Càmping 8,91 € 4,46 €
(per plaça/ capacitat de persones) 143,35 € 71,68 €

Art. 8è.  Exempcions i bonificacions

1. Exempcions

Gaudiran d´una exempció en l´obligació de pagar la taxa per la recollida d´escombraries, els
propietaris d´habitatges que acreditin mitjançant informe expedit per tècnic competent en la matèria,
que l´habitatge no reuneix les condicions mínimes d´habitabilitat, acompanyat del corresponent
certificat d´empadronament negatiu de l´habitatge en qüestió i dels documents que acreditin que
s´han donat de baixa els subministramentes de llum i aigua de l´habitatge.
En aquests casos, es donarà de baixa en el semestre següent a la presentació de la documentació i
es mantindrà en aquesta situació mentre no es variï les circumstàncies que donen lloc a l´exempció.

2. Bonificacions

a) Del 70% de la quota tributària els contribuents que es dediquin al sector primari.

b) Del 50% de la quota tributària els contribuents que no es dediquin al sector primari, amb
excepció dels que siguin titulars d´un establiment dedicat al turisme rural, els quals gaudiran
d´una bonificació del 20% de la quota tributària.

c) Del 100% de la quota tributària els contribuents monoparentals que obtinguin uns ingressos
bruts anuals inferiors al que correspongui al salari mínim interprofessional. En els casos de
contribuents no monoparentals, per a poder gaudir de la bonificació del 100% de la quota
tributària, caldrà que cap dels membres de la unitat familiar obtinguin uns ingressos bruts
anuals superiors al que correspongui al salari mínim interprofessional.
En ambdós casos caldrà que l´immoble sigui l´habitatge habitual i únic i aquesta
circumstància s´acreditarà mitjançant l´empadronament a l´habitatge.

d) Gaudiran d´una bonificació del 100% de la quota tributària els contribuents que siguin
propietaris d´un habitatge en situació de ruïna.

Per poder gaudir d´aquestes bonificacions, caldrà que el subjecte passiu ho sol.liciti de forma
expressa anualment.

Per a poder gaudir de la bonificació prevista a l´apartat a) caldrà que el subjecte passiu ho sol.liciti de
forma expressa. Una vegada atorgada la bonificació, aquesta tindrà una vigència màxima de 5 anys,
transcorreguts els quals, caldrà sol.licitar novament la bonificació.



Per a poder gaudir de la bonificació prevista a l´apartat b) i d) caldrà que el subjecte passiu ho
sol.liciti de forma expressa. Una vegada atorgada la bonificació aquesta es mantindrà vigent de forma
indefinida en el temps, mentre es compleixin els requisits pel seu atorgament.

Per a poder gaudir de la bonificació prevista a l´apartat c) caldrà que el subjecte passiu ho sol.liciti de
forma expressa anualment.

Article 9è., Declaració i ingrés

1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que s'acrediti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del primer trimestre.

2.- Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que
figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del
període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.

3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.

Article 10è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
Cada cas, s'ajustarà al que estableix el Capítol III, article 191 i següents a la Llei General Tributària »

Disposició final:

La present Ordenança Fiscal fou aprovar pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 26
d´octubre de 2022 i publicada en el BOP número 245, de data 27 de desembre de 2022, regirà a
partir del dia 1 de gener de 2023 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.


