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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

ARTICLE 1. Fonament i Objecte

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i per

l'article  106 de la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril,  Reguladora  de les Bases del  Règim Local,  i  de

conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Text Refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,

aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida domiciliària d'escombraries, que es regirà per

la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que es disposa en l'article 57 del

citat text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 2. Fet Imposable

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

recollida  d'escombraries  domiciliària  i  de  residus  sòlids  urbans  d'habitatges,  allotjaments  i

locals  o  establiments  on  s'exerceixi  qualsevol  activitat  (industrial,  comercial,  professional,

artística...).

A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les restes i

els desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal d'habitatges o

establiments.

S'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, detritus humans,

matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida dels quals o abocament

exigeixi l'adopció d'especials mesures higièniques, profiláctiques o de seguretat.

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

primera  residencia  ubicat  en  sòl  no  qualificat  com urbà.  En  aquest  cas  la  tarifa  aplicable

reflectirà  la  part  corresponent  al  cos  de  servei  minorant  una  part  del  cost,  per  tractar-se

d’enclavaments on l’Ajuntament no té disposats contenidors.

La recollida de residus especials, industrials i similars estarà sotmesa a allò que s'ha fixat en la

Normativa específica reguladora.
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ARTICLE 3. Subjectes Passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les Entitats, que

ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques

en  què  es  presti  el  servei,  ja  sigui  a  títol  de  propietari  o  d'usufructuari,  habitacionista,

arrendatari, o, fins i tot, de precari, atenent a lo disposat en l’article 36.1 de la Llei General

Tributària.

Tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu  substitut  del  contribuent,  el  propietari  dels

habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris

d'aquelles,  beneficiaris  del  servei,  atenent a lo disposat en l’article 36.2 de la  Llei  General

Tributària.

ARTICLE 4. Responsables

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A

aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris  de l'article 35.2 de la

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a allò que s'ha

fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General

Tributària.
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ARTICLE 5. Quota Tributària1

1. 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. Només en el cas d’un habitatge que disposi de 2 unitats

fiscals  urbanes  diferents  a  efectes  de l’IBI  (amb dos  rebuts  de  contribució  urbana

diferents) sí estan unides físicament a través d’una comunica interna entre ells i d’un

quotidià, constituint a tots els efectes pràctics un únic habitatge es considerarà una

única quota aplicable

2. La quota tributària resultant serà:

Concepte Import

Immobles sense edificar 40,00 €

Habitatges en sol no urbà -tarifa bàsica- 70,00 €

Habitatges en sol  no urbà amb 1 persona empadronada (tb snu x 1,05) 73,50 €

Habitatges en sol  no urbà amb 2 persones empadronades (tb snu x 1,10) 77,00 €

Habitatges en sol  no urbà amb 3 persones empadronades (tb snu x 1,15) 80,50 €

Habitatges en sol  no urbà amb 4 persones empadronades (tb snu x 1,20) 84,00 €

Habitatges en sol  no urbà amb  5 persones empadronades (tb snu x 1,25) 87,50 €

Habitatges en sol  no urbà amb  =>6 persones empadronades (tb snu x 1,30) 91,00 €

Habitatges en sol  urbà -tarifa bàsica- 100,00 €

Habitatges en sol  urbà amb 1 persona empadronada (tb su x 1,05) 105,00 €

Habitatges en sol  urbà amb 2 persones empadronades (tb su x 1,10) 110,00 €

Habitatges en sol  urbà amb 3 persones empadronades (tb su x 1,15) 115,00 €

Habitatges en sol  urbà amb 4 persones empadronades (tb su x 1,20) 120,00 €

Habitatges en sol  urbà amb 5 persones empadronades (tb su x 1,25) 125,00 €

Habitatges en sol  urbà amb  => 6 persones empadronades (tb su x 1,30) 130,00 €

Restaurants2 251,13 €

Bars i cafès 251,13 €

Hotels 509,81 €

Hotels sense cuina 310,25 €

1 Totes aquelles activitats no previstes en el quadre anterior i/o que tinguin consideració d’exclusives i/o especials se’ls 
aplicarà el cost del COPATE

2 Anteriorment inclòs dins la tarifa de Bars i cafès, s’ha volgut discriminar el concepte
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Fondes i residències 310,25 €

Discoteques 509,81 €

Tanatoris3

- Locals > 500 m2 375,35 €

- Locals entre 250 i 500 m2 138,81 €

- Locals entre 90 i 250 m2 90,87 €

- Locals entre 0 i 90 m2 60,58 €

Clubs – instal.lacions esportives4 570,31 €

Magatzems, tallers i locals industrials i comercials5

- Locals > 500 m2 375,35 €

- Locals entre 250 i 500 m2 138,81 €

- Locals entre 90 i 250 m2 90,87 €

- Locals entre 0 i 90 m2 60,58 €

Grans superfícies

- Gran superfície de menys de 500 m2 570,31 €

- Gran superfície entre 500 i 2.000 m2 1.424,31 €

- Grans superfície > 2.000 m2 4,276,79 €

Tarifes mercat municipal

- Bar interior del mercat 200,00 €

- Parades de queviures (per parada/any) 50,00 €

- Altres parades (per parada/any) 25,00 €

Tarifes venda ambulat

- Per parada/any 50,00 €

Càmpings:

- Per cada parcel·la d’acampada ud/any 20,00 €

- Per cada bungalou/any 100,00 €

Indeterminats o ús exclusiu, per unitat Veure Nota 5

El  servei  extraordinari  i  ocasional  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans,  prèvia  petició  de

l'interessat o ordre de l'Alcaldia per motius d'interès públic, es facturarà al cost d'aquest.

3 Anteriorment inclòs dins la tarifa de locals comercials, s’ha volgut discriminar el concepte

4 Anteriorment inclòs dins la tarifa de locals comercials, s’ha volgut discriminar el concepte

5 Actualització del concepte donada la seva utilització en diferents àmbits
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ARTICLE 6. Exempcions i Bonificacions

EXEMPCIONS
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.

BONIFICACIONS
1. Reducció aplicable a les famílies nombroses i a les monoparentals.

1.1.- Aquelles famílies que tinguin la condició de família nombrosa atenent el que disposa l'art.

2 i les que tinguin la consideració de família monoparental atenent el que disposa l’art. 3, tots

dos del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4

de juliol,  de suport a las famílies, tot això amb concordança amb l'art. 39 de la Constitució

gaudiran d'una reducció del 25% de la tarifa de la taxa de recollida domiciliària d’habitatge.

Atenent a la normativa aplicable són famílies nombroses:

La integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills, siguin comuns o no.

Atesa la normativa aplicable són famílies monoparentals assimilables en aquest benefici fiscal

a les famílies nombroses:

Les famílies constituïdes per:

a) Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que al menys un

d'aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per a treballar.

b) Dos ascendents, quan ambdós foren discapacitats, o, al menys, un d'ells tingués un

grau de discapacitat igual  o superior al  65 per 100, o estigueren incapacitats per a

treballar, amb dos fills, siguin o no comuns.

c) El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns.

d) Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que

convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin a les seves expenses.

e) Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és

discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

f) El pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l'altre progenitor.

Requisits de residència.
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En tot cas, per a gaudir de les bonificacions aplicables a les tarifes de la taxa, serà requisit

indispensable  que  tota  la  unitat  familiar  composta  per  qualsevol  dels  supòsits  enumerats

anteriorment,  resideixi  en  un  mateix  domicili  i  coincideixi  amb  el  que  figuri  en  el  padró

d'habitants de la Ciutat.

La bonificació no podrà ser aplicable simultàniament a més d'un domicili.

Sol·licitud a instància de part.

Lloc i forma de presentació de la sol·licitud.

Les persones interessades en obtenir  aquesta reducció fiscal  hauran de presentar instància

normalitzada de manera presencial a l’OAC o telemàtica per la pàgina web de l’Ajuntament,

acreditant el títol de família nombrosa o monoparental assimilada a família nombrosa, recavant

el propi Ajuntament la informació sobre els residents a la unitat familiar.

1.2.-  Gaudiran  d’una  bonificació  addicional  aquelles  famílies  nombroses  i  les  famílies

monoparentals assimilables reconegudes segons el punt 1.1 anterior,  si acreditin, anualment i

en termini, que la seva base imposable en la ultima declaració sobre l’IRPF presentada estar

per sota dels nivells que s’indiquen a continuació.

Forma de càlcul dels nivells familiars,  serà la resultant de multiplicar els quatre paràmetres

següents: SMI*14*fills*Cc

1. SMI, últim salari mínim interprofessional aprovat per l’autoritat competent.

1. 14, que es correspon al el numero de pagues

2. fills, el número de fills que formin part de la família.

3. Coeficient corrector (Cc) segons la següent taula

Numero de fills
% Bonificació addicionals:

65

% Bonificació addicionals:

55

% Bonificació addicionals:

25

1 0,30 0,55 1,10

2 0,25 0,45 0,90

3 0,20 0,40 0,80

4 0,18 0,37 0,75

5 0,17 0,35 0,70

6 0,16 0,32 0,65

7 o mes 0,15 0,30 0,60
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El percentatge de bonificació serà el resultat d’aplicar al resultant de la formula mencionada la

taula anterior en relació a la base imposable de la ultima declaració de l’IRPF presentada.

Termini de presentació.

El termini per poder presentar la documentació als efectes de l’efectivitat al padró serà de fins

al dia 28 de febrer del propi exercici fiscal. Les sol·licituds realitzades a partir d’aquesta data

tindran efectivitat al padró del proper exercici.

2. Reducció aplicable als habitatges per major eficiència de recollida selectiva.

Gaudiran de bonificació els contribuents d’habitatges ubicats en qualsevol indret del  terme

municipal d’Amposta quan els índex de reciclatge de la Ciutat d’Amposta en relació a l’últim

exercici mesurat  resulti superior al reciclatge obtingut en l’exercici immediat anterior a aquest

segons els percentatge que es determinen en el quadre següent:

Increment recollida selectiva respecte a l’exercici anterior % Bonificació

Del 10% al 20% 2,50 %

Del 21% al 30% 5,00 %

Del 31% al 50% 7,00 %

Més del 50% 10,00 %

La efectivitat d’aquesta bonificació no tindrà lloc fins al padró de l’exercici de 2022 i en aquest

cas es compararan els índex de reciclatge de l’exercici 2021 en relació al 2020 i de resultar un

percentatge d’increment de recollida selectiva durant l’exercici 2021 respecte a l’exercici 2020

superior al 10% tindrà lloc l’aplicabilitat de dita bonificació.

3. Reducció aplicable a les activitats industrials, comercials i de serveis per l'ús de gestors de

residus externs.

Podran gaudir d’una bonificació, les activitats industrials, comercials i de serveis que acreditin

la utilització d’un o varis gestors autoritzats de residus assimilables als municipals, per tal de

garantir un correcte procés de recollida, transport i eliminació dels mateixos, independents

dels  serveis  municipals  segons els  percentatge que es determinen en el  quadre següent i,

sempre fins a un màxim del 50% de l’import justificat.

Nº fraccions selectives* % Bonificació

Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió

específica d’UNA fracció selectiva del residu
20 %

Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió

específica de DOS O MÉS fraccions selectiva del residu
30 %
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*A l’efecte d’aquestes bonificacions, s’entenen per fraccions selectives el paper i cartró, el vidre

i els envasos

En quant a la documentació justificativa a aportar:

- La factura del servei de gestió de residus externs firmada i segellada per l’empresa

instal·ladora i el corresponent justificant de pagament 

- Certificat de les empreses de gestió de residus que estiguin autoritzades per l’Agència

de Residus de Catalunya

Addicionalment es requerirà d’un informe previ de l’àrea de Serveis Municipals. 

El termini per a la presentació de la sol·licitud de bonificació serà fins el dia 31 de maig. 

Finalment, no podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un

mateix subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte passiu,  qui  en la seva sol·licitud,

indicarà quin serà d’aplicació. En defecte de sol·licitud s’aplicarà la bonificació més beneficiosa

pel subjecte passiu.

A excepció d’allò que es preveu anteriorment i, de conformitat amb l'article 9 del Text Refós de

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 18 de la Llei 8/1989, de 13

d'abril, de Taxes i Preus Públics, no s'admetrà benefici tributari algun, excepte a favor de l'Estat

i els altres Ens Públics territorials o institucionals o com a conseqüència d'allò que s'ha fixat en

els  Tractats  o  Acords  Internacionals,  excepte  la  possibilitat  de  tenir-se  en  compte  criteris

genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les –art. 24.4 TRLRHL-

ARTICLE 7. Meritació

Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació del

servei,  entenent-se  iniciada,  donada  la  naturalesa  de  recepció  obligatòria  d'aquest,  quan

estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida domiciliària d'escombraries

als carrers o llocs on figurin els habitatges o els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la

taxa.
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Establert i en funcionament el referit servei, les quotes es reportaran l'1 de gener i el període

impositiu comprendrà l'any natural, excepte els supòsits d'inici o cessament de l'activitat en els

quals procedirà el prorrateig de la quota.  

ARTICLE 8. Normes de Gestió

Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es reporti per vegada primera la taxa, els

subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, presentant a aquest efecte la

corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota del primer trimestre.

En  els  tributs  de  cobrament  periòdic  per  rebut,  una  vegada  notificada  la  liquidació

corresponent  a  l'alta  en  la  respectiva  matrícula,  podran  notificar-se  col·lectivament  les

successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin.

No  obstant  això,  quan  es  verifiqui  per  part  del  servei  administratiu  corresponent  que

l'habitatge pot ser habitada, es procedirà d'ofici a donar d'alta l'habitatge en el corresponent

Padró, sense perjudici de què es pugui instruir expedient d'infraccions tributàries.

Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades

figurades en la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que

faran efecte a partir del període de cobrança següent al de la data en què s'hagi efectuat la

declaració.

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment mitjançant rebut derivat de la matrícula, en

període voluntari durant els dos mesos naturals complets següents a la data d'expedició del

rebut.  Transcorregut  aquest  període  es  procedirà  al  cobrament  de  les  quotes  en  via  de

constrenyiment6.

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seves disposicions de

desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 el Text Refós de la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

6 Tingui's en compte l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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ARTICLE 10. Legislació Aplicable

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de

març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de

17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així

com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 10

d’octubre de 2008, i modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2021

entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i

serà d'aplicació a partir del 1 de gener de 2022, romanent en vigor fins que s'acordi la seva

modificació o la seva derogació expressa.

En virtut de l'article 131 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú

de les Administracions Públiques les normes amb rang de llei, els reglaments i les disposicions

administratives hauran de publicar-se en el diari oficial corresponent perquè entrin en vigor i

produeixin  efectes  jurídics.  Addicionalment,  i  de  manera  facultativa,  les  Administracions

Públiques podran establir altres mitjans de publicitat complementaris.
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