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Article 1r. 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 disposen 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 recollida 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 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida, conducció, transport abocament i eliminació d’escombraries i residus sòlids
urbans d'habitatges, allotjaments, locals, establiments comercials i industrials-, etc.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries 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 industrial, les
runes d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius,
perillosos, o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3. La justificació del servei es fonamenta en la salubritat i higiene de la població. Per la qual
cosa l’obligació de contribuir neix de la prestació general del servei, que és de recepció
obligatoria, amb independència de la intensitat d’utilització, sempre que el servei abasti
els sectors de la ciutat en els quals estiguin situats els habitatges, allotjaments, locals i
establiments que es determinen a l’article cinquè.
4.No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que
tinguin la condició de solar o de terreny

Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents 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,
allotjaments, locals i els establiments situats en els llocs, places, carrers o vies públiques
en que el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari d'habitant,
d'arrendatari o, fins i tot, de 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 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que 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 5è. 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

Article 6è. Base Imposable i 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
2. A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Habitatges i allotjaments
Habitatges (estiguin o no ocupats)
Per magatzem

94,76 €
46,31 €

Epígraf segon. Hotel, pensió hostal etc, per cada plaça

19,29 €

Epígraf tercer. Cafeteries, bars, bars - restaurants, restaurants , cinemes, gelateries,
xocolateries, discoteques i similars.
Locals amb superfície igual o inferior a 60m2
207,36 €
Locals amb superfície superior a 60m2 i inferior a 120m2
406,04 €
Locals amb superfície igual o superior a 120 m2
451,19 €
Epígraf quart. Locals comercials que incloguin articles de menjar:
Locals amb superfície igual o inferior a 60m2
Locals amb superfície superior a 60m2 i inferior a 120m2
Locals amb superfície igual o superior a 120 m2

234,31 €
270,76 €
307,19 €
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Epígraf cinquè. Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines
Locals amb superfície igual o inferior a 60m2
135,29 €
Locals amb superfície superior a 60m2 i inferior a 120m2
180,41 €
Locals amb superfície igual o superior a 120 m2
225,50 €
Locals amb superfície igual o superior a 250 m2
270,76 €
Epígraf sisè. Quioscs

55,56 €

Epígraf setè. Altres allotjaments o locals fora del límit de sòl urbà susceptibles de
generar brossa.
S’equiparen al epígrafs anteriors
S'entén per allotjaments aquells locals de convivència colꞏlectiva no familiar entre els que
s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, colꞏlegis i altres centres de
naturalesa anàloga, sempre que excedeixi les dues places.
Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïbles i corresponen a un any, llevat els
supòsits en que l’activitat econòmica no s’exerceixi tot l’any. En aquests casos les quotes es
prorratejaran per trimestres naturals, inclòs aquell en què es realitzi l’inici o el final de
l’activitat .
3. Els contribuents que realitzin una activitat subjecta a l’epígraf cinquè de l’apartat anterior
en un habitatge gravat per l’epígraf primer de l’apartat anterior tindran una reducció de la
quota igual a l’epígraf primer.
4. Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge que
amb una única referència cadastral, però que són fruit de la unió de dos o més immobles,
que disposen de comunicació interior independent.

Article setè. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del nomenant en que 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 figuren els habitatges o 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, llevat els supòsits de l’alta de l’immoble i d’inici de l’activitat
econòmica, en que la taxa es meritarà en la data d’acabament de l’obra i en la data d’inici
de l’activitat econòmica.
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Article vuitè. 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 del
primer trimestre.
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.
4. Les altes que es produeixin dins de l’exercici es liquidaran i notificaran segons l’establert
a l’article 124.1 de la Llei general tributària, i s’incorporaran al padró de l’exercici següent.
5. Les baixes que es produeixin dintre de l’exercici s’hauran de comunicar a l’Ajuntament
dintre del següent a la data del fet que origini la baixa .

Article novè. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
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Disposició Addicional. Modificació del 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 desplegament, 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 en què porten causa.

Disposició delegatòria
Aquesta ordenança fiscal deroga l’anterior.

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada per l'Ajuntament en sessió:
Acord Plenari
de modificació
10-10-2003
11-10-2005
16-10-2006
10-10-2007
14-10-2008
08-10-2009
30-09-2010
27-09-2011
21-09-2017
21-10-2019
29-10-2020

Publicació BOP
inicial
Número

Acord Plenari
definitiu
10-10-2003
11-10-2005
16-10-2006
17-10-2007 241
10-10-2007
21-10-2008 244
14-10-2008
20-10-2009 240
08-10-2009
07-10-2010 231
30-09-2010
06-10-2011 231
27-09-2011
04-10-2017 192
21-09-2017
31-10-2019 CVE2019-09689 21-10-2019
12-11-2020 CVE-2020-08246 29-10-2020

Publicació
definitiva

BOP
Número

30-11-2005
11-12-2006
03-12-2007
05-12-2008
17-12-2009
20-11-2010
23-11-2011
30-11-2017
23-12-2019
31-12-2020

275
282
280
282
289
267
270
231
CVE2019-11601
CVE-2020-10208
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