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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en els articles 57 i 20.4.s) del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en
endavant, TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text legal i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de residus, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, 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
domiciliaria 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 aquests efectes, 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 industrials,
les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminants,
corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereix 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:
 Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans
d’indústries, hospitals i laboratoris.
 Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
 Recollida de runes d’obres

Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
urbans domiciliaris, 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 situats en
places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o
d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
Article 4.- Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals a la Llei General tributària.
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2. 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 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 on estiguin situats.
-

Recollida escombraries habitatges: 39,93 euros /trimestre
Recollida escombraries locals comercials: 66,29 euros/trimestre

Article 6.- 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 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 serà el trimestre, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei.
Article 7- Bonificacions
S’estableix una bonificació del 10% de la taxa del servei de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans als subjectes passius que acreditin
el compostatge de residus orgànics amb un compostador.
Article 8.- 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 trimestralment.
Disposició Addicional
Modificació
dels
preceptes
de
l'ordenança
i
de
les
referències contingudes en la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes
legals
i
reglamentaris
dels
quals
es
van
fonamentar.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada en el Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 3 de novembre de 2014 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015. Continuarà
vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

