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Ordenança Fiscal núm. 29
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS I UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la
Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny,
l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans i utilització de la deixalleria municipal, que es regiran per la present
Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments, locals i
establiments.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
c) Neteja de pous negres.
d) Neteja de carrers particulars.
e) Utilització de la deixalleria municipal.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i
les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal de locals o habitatges.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament,
requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Runes d’obres.
d) D’altres tòxics o perillosos.
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 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. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General.
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. Beneficis fiscals.
1. Gaudiran d’una bonificació de la taxa del 50 %, tots aquells subjectes passius contribuents que,
per la seva situació personal, puguin estar sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el
conseqüent risc d’exclusió social.
S’entendrà que tenen escassa capacitat econòmica els passius o persones beneficiaries de la
Renda Mínima d’Inserció, Pensió no contributiva o prestacions no contributives del SEPE (Subsidi
d’atur, Renda Activa d’Inserció, Prepara’t...). Aquest beneficiaris caldrà que no disposin de
rendiments patrimonials i/o ingressos per unitat familiar superiors al SMI/persona de l’any en curs.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud al Registre
d’entrada de l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació econòmica de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys:
o Fotocòpia del DNI.
o Volant d’empadronament.
o Còpia de l’última declaració d’IRPF
En cas de no fer la declaració de la renda:
 Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social (original i actual).
 Imputacions de dades fiscals.
 En cas de ser treballador per compte d’altri: Totes les nòmines dels darrers 12 mesos.
(fotocòpia).
 Certificat de l’OTG en què s’especifiqui si ha cobrat alguna prestació i, en cas afirmatiu, que
indiqui el import mensual de la prestació i el temps de durada (original).
 Certificat de la Seguretat Social en que s’especifiqui si s’ha cobrat alguna prestació (PIRMI,
jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat…). En cas afirmatiu ha d’indicar l’import mensual de
la prestació i el temps de durada (original).
 En cas que hagi treballat: certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF dels 12
mesos anteriors al de la sol·licitud (de cada empresa que hagi treballat), o bé, totes les
nòmines d’aquells 12 mesos (fotocòpia).
Des del Departament de serveis socials es podrà sol·licitar la documentació complementària
necessària per a determinar la situació d’escassa capacitat econòmica. Aquest departament
informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.
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2. Gaudiran d’una bonificació subjectiva, tots aquells subjectes passius contribuents que siguin
pensionistes per jubilació o per invalidesa absoluta, que no disposin de cap altre bé moble o
immoble que l’habitatge en el que resideixin, sota els criteris següents:
a) Habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors al salari mínim
interprofessional aprovat anualment, gaudiran d’una bonificació en la taxa equivalent al
80%.
b) Habitatge amb un sol resident que acrediti la condició de disminuït amb un grau igual o
superior al 65% i els ingressos siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional,
gaudiran d’una bonificació en la taxa equivalent al 80%.
c) Habitatge amb matrimoni, els ingressos conjunts dels quals siguin iguals o inferiors a 1,5
vegades el salari mínim interprofessional, gaudiran d’una bonificació en la taxa equivalent al
50%.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal d’habitants.
Per poder gaudir de les bonificacions establertes en l’article 5.1 i 5.2, s’haurà de presentar la
documentació següent:
-

DNI del subjecte passiu.
Certificat de convivència.
Fotocòpia compulsada de l’última declaració de renda o certificació negativa emesa per
l’Agència Tributària.
Certificat de Renda Mínima d’Inserció de Serveis Socials.
Certificat de disminució, en cas necessari.
Contracte i rebut de lloguer, si és el cas.
Certificació de béns, emès per l’oficina local de l’ORGT.

Tota la documentació es presentarà en el registre general de l’Ajuntament i els serveis socials
emetran la proposta de bonificació que correspongui als efectes que s’atorgui la seva concessió.
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent
l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar
la taxa.
5. El període per a sol·licitar la bonificació, serà el comprès entre l’1 de gener i el 28 de febrer.
6. Bonificacions per a la utilització de la deixalleria:
-

Bonificació d’un 50% als vilatans, per la seva utilització igual o superior a 12 vegades, en
dies diferents dins el mateix any.
Bonificació d’un 50% als industrials, per la seva utilització igual o superior a 25 vegades, en
dies diferents dins el mateix any.
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Article 6. Quota tributària.
6.1. Recollida d’escombraries:
6.1.1. 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.
6.1.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Recollida d’escombraries domiciliàries
Comerços, bars, hostals i similiars:
- Fins a 100 m²
- A partir de 101 m²
Magatzems:
- Fins a 100 m²
- De 101 a 500 m²
- A partir de 501 m²
Indústries, tallers i similars:
- Fins a 250 m²
- De 251 a 500 m²
- A partir de 501 m²

Tarifa
115,00 €
192,18 €
216,20 €
48,04 €
90,08 €
105,10 €
360,34 €
420,40 €
672,64 €

6.1.3. A aquest efecte, els comerços, bars, hostals, indústries, tallers i similars sense activitat se’ls
aplicarà la tarifa per a magatzems que els correspongui segons el número de metres quadrats.
6.2. Tractament en planta, selecció de residus i deixalleria:
6.2.1. 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.
6.2.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Ús de la deixalleria per habitatges
Locals comercials i industrials, comerços, bars, hostals i similars

Tarifa
29,67 €
44,61 €

Article 7. 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.
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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.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
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 produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament,
el qual no serà inferior a dos mesos.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició transitòria
Qualsevol subjecte passiu que gaudeixi de l’exempció d’aquesta taxa, mantindrà aquest dret mentre
no es modifiqui la seva situació personal.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
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 de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2017 començarà a
regir el dia 1r de l’any 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

