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Ordenança Fiscal núm. 9
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES
I ALTRES RESIDUS URBANS

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’ aquest text legal i la Llei 22/2011, de
29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’ Ajuntament estableix les taxes pels serveis de
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1.Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense
edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’ activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial.
2. Es consideren també residus domèstics : els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’ obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents
de neteja de vies publiques; zones verds; àrees recreatives i platges; animals domèstics
morts i vehicles abandonats
Article 3- . Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, 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, o els locals o solars situats en places, carrers o vies
públiques on es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de
propietari o d’ usufructuari, d’ arrendatari , fins i tot, a precari.
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2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre
els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 40 de la Llei General Tributària.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. Cal observar,
però, l’Ordenança General de Subvencions.
Article 6è. 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:
Epígraf primer. Habitatges i solar
Concepte
Per cada habitatge (S’entén per habitatge el que
es destina a domicili de caràcter familiar i els
allotjaments que no excedeixin de deu places)
Solar sense edificar
Epígraf segon. Comerços d'alimentació ( m2)
Concepte
<= 50 m2
51- 100 m2
101- 200 m2
>=201 m2
Supermercats mitjans de 400m2 fins a 1500 m2
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Epígraf tercer. Establiments de Restauració
Cafeteries, bars, granges i similars (m2 de pública concurrència)
Concepte
Preu
<=50 m2
324,00 €
51-100 m2
421,20 €
101-300 m2
590,15 €
>=301 m2
1.180,30 €
Restaurants, fondes, hotels (menjador m2)
Concepte
Restaurants i fondes de menys 100m2 menjador

Preu
504,81 €

Restaurants i fondes de més de 100 m2 de menjador
Hotels o similars fins a 100 places
Hotels o similars de més de 100 places

1.102,02 €
1.585,95 €
3.212,33 €

Epígraf quart. Altres comerços
Concepte
<=50 m2
51-100 m2
101-200 m2
>=201 m2

Preu
181,89 €
236,46 €
382,28 €
661,62 €

Epígraf cinquè. Entitats financeres
Concepte
<=100 m2
>=101 m2

Preu
291,00 €
590,36 €

Epígraf sisè. Local buit
Concepte
Local buit

Preu
49,01 €

Epígraf setè. Indústries
Concepte
A).Indústries petites (fins a 10 obrers)
B).Indústries mitjanes (fins a 100 obrers)
C).Indústries grans (més de 100 obrers)

Preu
196,04 €
489,95 €
2.204,52 €

Epígraf vuitè. Mercat ambulant
Concepte
Preu
12,75 €/ml/mes
Parades amb rebuig orgànic
7,45 €/ml/mes
Parades sense rebuig no orgànic
Recollida escombraries parades del mercat (es practicaran liquidacions
cada quatre mesos per períodes naturals)
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Facultats de control i d’inspecció
A fi de comprovar la correcta separació i gestió de les fraccions residuals per cada activitat,
l’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats
que consideri necessàries
Article 7è. Acreditament
1.La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï 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.
2.Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer
dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei per haver desocupat el local. Quan
l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota
s’acreditarà el primer dia del trimestre següent.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què 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 que
els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
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, o s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament,
mitjançant un rebut derivat de la matrícula.
3. En el cas que el rebut estigui domiciliat, es fraccionarà automàticament en quatre parts
carregant-se al compte bancari facilitat els mesos de març, juny, setembre i novembre.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2016 estarà en vigor fins la seva modificació o derogació.
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