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ORDENANÇA FISCAL NUM. 9 

 
 
TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT  
D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS. 
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 
19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament d' escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l' esmentada Llei 39/1988. 
 
ARTICLE 2.- Fet imposable 
 
1.  Constitueix el fet imposable la prestació del servei de recollida, el transport, 

l'emmagatzemament, la valorització, la disposició del rebuig i la comercialització 
dels residus. 

2.  A aquest efecte, es consideren residus les restes i les deixalles alimentàries o els 
detritus que procedeixin de la neteja normal dels locals o habitatges, excloent els 
residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, els materials 
contaminats, corrosius, perillosos o els que la recollida o abocament dels quals 
requereixi 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: 

 
a)  Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans 

d'indústries, hospitals i laboratoris. 
 b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 
 c) Recollida de runes d'obres. 
 
ARTICLE 3.- Subjectes passius 
 
1.  Són subjectes passius  en concepte de contribuents les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, 
propietaris o usufructuaris, arrendataris o fins i tot de precari dels habitatges i els 
locals situats en les vies públiques o zones en les que es presti el servei. 

2.  Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles, que 
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
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ARTICLE 4.- 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. 

 
ARTICLE 5.- Exempcions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions, llevat d'aquelles a 
favor de l'Estat, Generalitat de Catalunya i altres Ens Públics Territorials o Institucion-
als o com a conseqüència de l'aplicació de Tractats o Acords Internacionals. 
 
ARTICLE 6.- Base imposable i quota tributària 
 
1.  El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com 

a màxim la base imposable. 
2.  La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà 

individualment en funció de la naturalesa i del destí dels immobles. 
3.  A aquest efecte, s'aplicarà la següent: 

 
TARIFES 

 
Recollida 

i 
transport 

Reciclatge Tractament 
 

a) Habitatges, pisos, apartaments,  per 
unitat. 68,00  19,60 32,30 

b) Hotels, hostals i pensions amb servei 
de menjador, per cada llit 13,00  

  
3,60 5,80 

c) Hotels, hostals, residències i pensions 
sense servei de menjador, per a  
cada llit 9,70  

  
2,80 

  
4,00 

d) Locals d' espectacles, incloses sales 
de ball i discoteques:     

Amb capacitat fins a 100 persones 
413,00  

  
119,50 189,40 

Amb capacitat de 101 a 200 pers 
529,50  

  
153,00 252,90 

Amb capacitat de 201 a 400 pers 
843,00  

  
244,10 380,00 

Amb capacitat per més de 400 
pers 1.052,00  

  
305,40 473,60 

e) Locals destinats a restaurant:        
Fins a 100 m2 

625,00  
  

181,30 283,10 
de 101 m2 a 200 m2 

937,00  
  

271,90 410,10 
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TARIFES 
 

Recollida 
i 

transport

Reciclatge Tractament 
 

 
més de 200 m2 

1.076,00  
  

312,10 471,40 
f) Locals destinats a restaurant-bar:       

Fins a 100 m2 780,00  225,60 346,60 
de 101 m2 a 200 m2 1.249,50  362,00 542,50 
més de 200 m2 1.436,50  416,10 625,40 

g) Locals destinats a bars i similars:       
Fins a 50 m2. 207,00  59,70 95,80 
De 51 m2 a 100 m2 311,00  89,60 127,00 
de 101 m2 a 200 m2 625,00  181,30 264,80 
més de 200 m2 720,00  208,10 305,70 

h) Locals comercials o industrials no 
compresos als apartats anteriors:       

Fins a 50 m2. 102,00  29,10 64,30 
De 51 m2 a 100 m2 207,00  60,00 95,80 
de 101 m2 a 200 m2 497,00  144,70 221,70 
més de 200 m2 571,00  165,10 255,10 

i) Locals destinats a autoserveis amb 
superfície:       

Fins a 120 m2 937,00  271,90 410,10 
De 121 m2.a 400 m2 1.404,50  407,40 630,70 
més de 401 m2 2.250,00  653,40 984,90 

j) Càmpings:       
Per cada 4 places o fracció 68,50  19,90 32,30 

 
Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada any natural 

seguiran tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i destí de l’immoble o local. A 
partir de l’any natural següent tributaran per una quota mínima de 68,00 € per 
Recollida i Transport, 32,30 € per Tractament i 19,60 €per reciclatge. 

 
La suma de les tarifes de la recollida, transport, reciclatge i del tractament, 

totalitzarà l'import de la quota tributària.” 
 

4.  Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter fix i irreduïble i corresponen a un 
període anual. 

5.  A aquells subjectes passius que no gaudeixin d'altres béns i que visquin sense altres 
familiars en habitatges de la seva propietat o que en siguin llogaters, als quals 
repercuteixi la taxa, se'ls aplicarà la meitat de la quota que els correspongui, 
sempre que es donin tots els requisits següents: 

 
a) Les famílies de pensionistes d'un sol o de dos membres que visquin en un 

mateix domicili sempre que la suma de les pensions sigui inferior al 150 % del 
salari mínim interprofessional vigent a 1 de gener de cada exercici. 

b) El pensionista que  posseeixi altres béns o ingressos susceptibles de produir 
renda que sumada a les pensions a percebre, no superin el 150 % del salari 
mínim interprofessional. 
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c) Els pensionistes que visquin en el mateix domicili amb altres persones majors 
d'edat legal que tinguin ingressos propis que, sumats a les pensions no 
superin el 150 % del salari mínim interprofessional. 

 
Aquesta reducció s’atorgarà per un període màxim de tres anys. Transcorregut el 

termini esmentat, el beneficiari, si continua reunint els requisits exigits, haurà d’instar 
la renovació. 

 
6.  La recollida d'escombraries fora dels casc urbà serà prestada prèvia petició 

individual, i serà concedida tenint en compte qualsevol de les circumstàncies que 
concorrin a la ubicació de l'immoble i sempre que es trobi dins dels límits del servei 
prestat per la Corporació . En aquests casos s'entendrà per  casc urbà el nucli 
principal de població agrupada, encara que no ho sigui de manera contínua. 

 
7.  Les urbanitzacions a les quals no es realitzi el servei de recollida per la Corporació i 

sol·licitin abocar els residus produïts a l’abocador municipal, realitzant elles mateixes 
la recollida i transport, abonaran per a cada unitat urbana la quantitat de  32,30 € 

 
Si l’import calculat segons les unitats urbanes és inferior als cost calculat en funció 
de les tones abocades, s’estarà a la quantitat superior. Els promotors o les 
Comunitats de Veïns, a través dels seus representants legals, així com la persona 
física o jurídica que porti a terme la recollida i transport, podrà sol·licitar un conveni 
anual amb la Corporació. 
 
    Es fixa la quantitat de 46,00 € Tona més 12 €/Tona pel cànon sobre la disposició 
del rebuig dels residus municipals o la quantitat que estigui vigent en cada moment 
per al  tractament de residus abocats per Administracions Públiques i per les 
Companyies de Serveis Públics.  

 
8.  Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la xifra d’una tona, 

se’ls aplicarà quota zero. Si es sobrepassa la quantitat mínima s’aplicarà la tarifa de 
46,00 € Tona més 12 €/Tona pel cànon sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals o la quantitat que estigui vigent en cada moment per la totalitat de les 
tones entrades, en còmput mensual. 

 
ARTICLE 7.- Meritament 
 
1.  La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia 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 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. 

 
ARTICLE 8.- 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 corresponent. 
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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. 

3.  El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la 
matrícula, en els terminis fixats per l'Ajuntament. 

 
ARTICLE 9.- Inspecció i recaptació 
 
 La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades 
pel seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 10.- Infraccions i sancions 
 
 Per a tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com 
a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la contemplen i la 
desenvolupen. 
 
Disposició final 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2012 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
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