ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
*********************************
Reguladora de la TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Art. 1.- Fonament legal .
La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de
l’article 106 en relació als 4.b. i 5.E.c. de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 6.1. i 8.1.a. de la
Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 15 i
següents de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic
aplicables en aquest municipi a la Taxa de Recollida d’Escombraries,
l’ordenança de la qual s’ajusta a allò previst a l’article 58 de la repetida
Llei 39/88.

Art. 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 (urbans i disseminats), allotjaments, encara que
estiguin deshabitats, i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, encara que no
s’hi exerceixi cap activitat.
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, les matèries i els materials contaminants, corrosius,
perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de
mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
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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’escombraries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d’obres.

Art. 3r.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places,
carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé 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 substituït del contribuent el
propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les
quotes satisfets sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Art. 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.
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Art. 5è.- Exempcions, Bonificacions i Reduccions.
De conformitat amb allò establert a l’article 24.3 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre, els contribuents que tinguin uns ingressos inferiors al salari
mínim interprofessional, prèvia justificació anual, obtindran una
bonificació del 50% de les seves quotes respectives.

Art. 6è.- Base imposable.
La base imposable de la taxa per prestació del servei de recollida
d’escombraries es determina segons la naturalesa de l’habitatge o local, als
ocupants o propietaris del qual es presti el servei.

Art. 7è.- Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, que
es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles.

Art. 8è.- Tarifa.
Aquesta taxa s'exigirà d'acord a la següent:
8.1 Vivendes familiars:
8.1.1 Vivendes Unipersonals
8.1.2 Vivendes Unifamiliars

124,91€/any
268,61€/any

8.2 Activitats comercials:
8.2.1 Locals industrials, comercials, bars, cafeteries, hotels, fondes i
residències.
630,10€/any
8.2.2 Centres col·lectius ( cases colònies )
1.295,23€/any
8.3 Contenidors exclusius:
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1.550,84€/any

Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a
càrrec dels subjectes passius.
Gaudiran d’una bonificació del 25% de la taxa de residus municipals
domèstics a favor dels subjectes passius que acreditin disposar d’un
compostador casolà, bé sigui adquirit a través de la campanya de
compostatge casolà, bé sigui d’adquisició particular.
Per gaudir de l’esmentada bonificació l’Ajuntament realitzarà les
inspeccions oportunes per part del personal tècnic corresponent, a fi
d’acreditar el correcte ús del compostador i l’obtenció del compostatge.
La bonificació s’aplicarà a petició del subjecte passiu, i tindrà efectes a
partir del trimestre següent al de l’acreditació.

Art. 9è.- Període impositiu i meritació.
1.- La taxa es meritarà i neix l’obligació de contribuir des del moment en
que 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 es
meritaran el primer dia de cada any natural.
Quan el meritament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data,
la quota resultant tindrà caràcter irreductible.

Art. 10è.- Gestió, liquidació i recaptació.
1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti 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 corresponent.

O. FISCAL NÚM. 7

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 en l’exercici següent al de
la data en que s’hagi realitzat la declaració.
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant un
rebut derivat de la matrícula.
Art. 11è.- Infraccions i sancions.
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 77 i següents de la Llei General Tributària.
Art. 12è.- Legislació supletòria.
En tot allò no previst regirà l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
Disposició Final:
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de novembre de
2019, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020. La seva
vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.
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