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Ordenança fiscal núm.7 
 

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

Article 1-  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 de Règim Local, i de conformitat amb el 
que es disposa als articles del 15 al 19, del 20 al 27 i el 57 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, 
aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al 
que disposa la legislació anterior. 

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

recollida 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. 

2- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliaries 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, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que 
la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, 
profilàctiques o de seguretat.  

3- No està subjecte a la taxa 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 urbans d'indústries, 
hospitals i laboratoris. 

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

Article 3-  Subjectes passius. 
1- Són subjectes passius contribuent les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els 
locals situats en els llocs, places, carrers o vies publiques en el que el servei es realitzi, be 
sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precari. 

2- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
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Article 4-  Responsables 
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.  
2- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

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 5-  Quota tributària 
1- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 

funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o 
la via pública on estiguin situats. 

2- A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent en rebut anual 
 
Epígraf primer. Habitatges 
Habitatges on hi visquin famílies vulnerables 90,00 €/anuals 
Habitatges sense ningú empadronat, deshabitat o 2a residència 90,00 €/anuals 
Habitatges amb 1 persona empadronada 100,00 €/anuals 
Habitatges amb 1 persona empadronada (jubilat i/o vidus) 90,00 €/anuals 
Habitatges amb 2 o més persones empadronades 110,00 €/anuals 
Residències 220,00 €/anuals  
 
Epígraf segon. Magatzems/coberts 
Magatzems amb connexió d’aigua potable 100,00 €/anuals 
Magatzems sense connexió d’aigua potable 90,00 €/anuals 
 
Epígraf tercer. Establiments comercials 
Establiments comercials i oficines bancàries 110 ,00 €/anuals 
 
Epígraf quart. Establiments de restauració 
Amb una superfície inferior a 100m2 130,00 €/anuals 
Amb una superfície compresa entre 101 m2 i 200 m2 140,00 €/anuals 
Amb una superfície superior a 201 m2 160,00 €/anuals 
Per a determinar la superfície, es prendrà tant la destinada a ús públic (sala, banys,...) com 
aquells espais d’ús privat (cuina, magatzems/rebost,...) 
 
Epígraf cinquè. Establiments industrials 
Per cada establiment on es desenvolupi una activitat industrial 211,00 €/anuals 
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Article 6-  Bonificacions. 
1- Per a gaudir de les bonificacions explicitades en l’article anterior caldrà presentar la 

sol·licitud acompanyada de la documentació justificativa abans del 10 de febrer de cada 
any. En cas de presentar-ho més tard no es podrà aplicar la bonificació fins a l’exercici 
següent. 

2- Aquelles famílies que es considerin vulnerables caldrà que ho acreditin anualment 
mitjançant el corresponent informe elaborat pel personal tècnic del Departament de Serveis 
Socials a qui actualment l’ajuntament té delegat el servei. 

3- Pel que fa al nombre de persones empadronades en cada habitatge, caldrà fer la 
corresponent sol·licitud i l’Ajuntament farà les comprovacions necessàries en el padró 
corresponent. 
No caldrà acreditar-ho anualment, però en el moment en que es doni un canvi en la situació 
de persones empadronades caldrà notificar-ho immediatament a l’ajuntament, per a la seva 
modificació per als exercicis següents. 
En cas de no notificar-ho i detectar-se alguna irregularitat s’aplicaran les sancions indicades 
a l’article 9. 

4- Pel que fa a les persones jubilades i/o vídues caldrà que presentin la documentació 
acreditativa. 

5- En el cas de tancament forçós de les activitats econòmiques, per part de l’autoritat 
competent degut a un estat d’alarma per pandèmia, un cop finalitzat l’any natural, la persona 
física o jurídica titular de l’activitat econòmica, podrà sol·licitar la devolució de la part 
proporcional del rebut degut al tancament TOTAL de l’activitat econòmica. 
Serà comprovat per l’Ajuntament i, en cas de procedir, s’efectuarà el seu abonament. 

Article 7-  Acreditament. 
1- La taxa es merita el dia 1 de gener, tenint com a base l’any natural donada la naturalesa de 

recepció obligatòria del servei en aquelles zones en que es presti aquest. 
2- En els supòsits d’edificis de nova construcció que es donin d’alta durant l’any s’aplicarà un 

prorrateig per semestres naturals. Si l’alta es produeix en el segon semestre, tributarà l’any 
següent. A tal efecte es prendrà com a data d’alta la més antiga de les següents dates: la 
del certificat de final d’obra, la de la cèdula d’habitabilitat o la de la comunicació de primera 
ocupació. 

Article 8-  Declaració i ingrés. 
1- Durant els trenta dies hàbils següents a la data en que s’acrediti per primera vegada la 

taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en el padró i presentaran a 
aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran simultàniament la quota.  

2- Quan es conegui d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les 
dades que figuren al padró, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran 
efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en que s’hagi realitzat la 
declaració. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment mitjançant un rebut derivat 
del padró 

3- La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’aquesta Taxa es realitzarà segons el que 
disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i les altres lleis 
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reguladores de la matèria, així com també les disposicions dictades pel seu 
desenvolupament. 

Article 9-  Infraccions i Sancions. 
1- En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 

corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 183 i següents de la 
Llei General Tributària. 

2- En cas que l’Ajuntament detecti que no es mantenen les circumstàncies que van donar lloc a 
alguna de les bonificacions explicitades en l’article 5, es podrà actuar d’ofici per tal de 
modificar la taxa corresponent per als exercicis següents i s’imposarà una sanció per un 
import corresponent 3 vegades la quota del rebut que li pertocaria en la nova situació. 

Disposició final: 
Aquesta ordenança fiscal, que consta de nou articles, la redacció definitiva de la qual ha estat 
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 1989, entrarà 
en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà aplicable 
a partir del dia 1 de gener de 1990. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
 
 
Diligència:  Modificades les quotes per l’acord adoptat en data dia 19 de novembre de 2001. 
Publicada al BOP nº 144 del dia 1 desembre de 2001  
 
Diligència:  Modificades les quotes per l’acord adoptat en data dia 28 d’octubre de 2009 
Publicada al BOP nº 160 de 16 de novembre de 2010 
 
Diligència:  Modificades les quotes per l’acord adoptat en data dia 30 de setembre de 2013 
Publicada al BOP nº 187 de 11 d’octubre de 2013 
 
Diligència: Modificada la quota tributària per l’acord adoptat en data 29 de 
desembre de 2015 Publicada al BOP nº 86 del dia 5 de maig de 2016 
 
Diligència: Modificada la quota tributària per l’acord adoptat en data 10 de 
novembre de de 2020. Publicada al BOP nº 252 del dia 31 de desembre de 2020 
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