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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 en els articles 15 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida 

d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al 

que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004. 

Article 2. Fet imposable 

•Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 

recollida d'escombraries orgàniques i residus sòlids urbans dels immobles, amb 

independència de la seva naturalesa i destí, on l'Ajuntament tingui establert el servei.  

 

•El servei de recollida d'escombraries està integrat per la recollida, transport i tractament de 

les escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, entenent-se com a tal les deixalles 

alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal dels immobles, s'exclouen 

d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, el 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. 

 

•Quedaran igualment subjectes al pagament de la taxa els titulars dels habitatges destinats a 

primera residència ubicats en sòl  no qualificat com urbà. En aquest cas la tarifa aplicable 

reflectirà la part corresponent al cos de servei de tractament de les escombraries i residus 

sòlids urbans, excloent de la tarifa els costos corresponents a la recollida i de transport, per 

tractar-se d'enclavaments on l'Ajuntament no té disposats contenidors. 

 



•No està subjecte a la taxa la prestació, els serveis següents: 

•Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els que per la seva activitat 

generin les indústries, hospitals i laboratoris. 

•Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 

•Recollida de runes d'obres. 

Article 3. Subjectes passius 

•Són subjectes passius les persones física o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 

36.1 de la Llei General Tributària, que ocupin, utilitzin o posseeixin els immobles situats en els 

llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei estigui establert, i també les persones 

empadronades ens habitatges ubicats a l'extra radi de la població, bé sigui a títol de propietari 

o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

 

•Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, atenent el que disposa 

l'article 36.2 de la Llei General Tributària, el propietari de l'immoble, el qual podrà repercutir, si 

s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

Article 4. Responsables 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària. Seran 

responsables subsidiaris els administradors de les societats, els síndics, els interventors o 

liquidadors de fallides,  els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats 

i entitats en general, tots els supòsits i amb l'abast que prescriu l'article 43 de la Llei General 

Tributària.  

Article 5. Exempcions 

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per 

precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat. 

Gaudiran d'exempció objectiva els immobles on, amb la deguda llicència d'obres, s'hi 

construeixi obra nova mentre es realitzi la mateixa, entenent-se finalitzada en el moment 

d'obtenir per part de l'Ajuntament la llicència de primera ocupació o certificat d'habitabilitat. 



L'exempció objectiva no podrà estendre's a més de dues anualitats.  

Article 6. Quota tributària 

•La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d'immoble, entenent-se com a 

tal aquell que és susceptible de descripció i inscripció al Registre de la Propietat de forma 

individualitzada, que es determinarà en funció de la naturalesa, el destí i la potència d'ús del 

immobles. 

 

•A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa anual que correspongui d'entre les següents: 

 

Concepte Import 

Immobles sense edificar 39,34 € 

Habitatges en sol no urbà 39,34 € 

Habitatges en sol urbà 99,97 € 

Bars i cafès 251,13 € 

Hotels 509,81 € 

Hotels sense cuina 310,25 € 

Fondes i residències 310,25 € 

Locals comercials >500 m2
 375,35 € 

Locals comercialsentre 250 i 500 m
2
 138,81 € 

Locals comercials <250 m2
 90,87 € 

Gran superfície de menys de 500 m2
 475,26 € 

Gran superfície entre 500 i 2.000 m2
 1.139,45 € 

Grans superfície >2.000 m2
 3.421,43 € 

 

Article 7. Acreditament 

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 en els carrers o llocs on figurin els immobles 

propietat o en possessió dels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en 



funcionament, i també per als contribuents que, tot i el fet d'estar empadronats en habitatges 

situats fora del casc urbà, tinguin la potència de fer ús dels contenidors per al tractament dels 

seus residus domèstics.  

Article 8. Declaració i Ingrés 

•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 corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota. 

 

•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. 

 

•El cobrament de les quotes que es derivin a comptar de l'exercici en què s'hagi donat d'alta 

s'efectuarà, mitjançant dos rebuts anuals d'igual quantia que integren la quota aplicable a  la 

unitat fiscal creada a partir de la matrícula. 

Article 9. 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 178 i  següents de la Llei 

General Tributària. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 

Corporació en sessió celebrada el dia 10/10/2008, i modificada pel Ple de la Corporació en 

sessió del 28 d’octubre de 2013. El seu període de vigència es mantindrà, una vegada 

complimentada la publicació definitiva, fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació 

expressa. 

 

 

 



 


