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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a 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 2 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació dels serveis següents, que es declaren de 
recepció general i obligatòria, amb excepció dels serveis prestats als polígons industrials dels Comdals, 
dels Trullols, dels Dolors i de Bufalvent: 

a) La recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o 
establiments on es desenvolupin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de 
serveis. 

 
b) La retirada d'escombraries, runes i residus sòlids que apareguin abocats i abandonats en terrenys i 

solars de propietat privada, sempre que els propietaris no ho facin per ells mateixos, després del 
requeriment previ de l'Administració Municipal a aquests efectes. 

 
2. Es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les restes i les deixalles alimentàries o 

els detritus que procedeixen de la neteja normal d'habitatges o locals, i s'exclouen d'aquest concepte els 
residus de tipus industrial, les runes d'obres, els 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. 

3. No es troba subjecte a la Taxa la prestació de serveis de recollida d'escombraries i residus, no qualificats 
de domiciliaris urbans, que no siguin de recepció obligatòria i que es realitzin a instància de part. 

4. Es considera que els serveis de recepció general i obligatòria cobreixen la quantitat màxima de 40 litres 
diaris d'escombraries o residus sòlids en habitatges i de 50 litres en locals, excepte per als establiments 
de l'epígraf 9 de l'article 7, on la quantitat màxima serà de 80 litres, i els de l'epígraf 10 amb un dret màxim 
de recollida de 160 litres. 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

ARTICLE 3 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els 
llocs, sectors o vies públiques on el servei es realitzi, qualsevol que sigui el títol de l'ocupació o utilització; 
i els propietaris dels terrenys i solars a què es refereix l'apartat b) de l'article 2 d'aquesta Ordenança. 

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 sobres els usuaris, que són els beneficiaris del 
servei. 

ARTICLE 4 

1. La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir com a conseqüència de la prestació dels serveis que 
constitueixen el fet imposable, amb independència de la seva intensitat i del seu volum i la seva directa 
utilització per part dels contribuents, sempre que aquests en resultin especialment beneficiats o 
directament i indirecta hagin motivat l'activitat municipal. 
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2. La Taxa s'acredita per cada unitat de local o habitatge, siguin o no ocupats o habitats, sempre que siguin 
susceptibles de ser-ho. 

3. No s'acreditarà la Taxa per als immobles següents: 

a) Els habitatges i locals de nova construcció, mentre pertanyin a la persona o entitat promotora de 
l'edificació, siguin desocupats i no hagin estat donats d'alta per qualsevol dels serveis de 
subministrament d'aigua, electricitat o gas. 

 
b) Els edificis i construccions que tinguin la declaració legal de ruïnosos, o que per les seves condicions 

de conservació i manteniment no permetin la seva ocupació i habitabilitat.  

c) Els habitatges desocupats l'últim any natural, amb un valor cadastral inferior a 3.000 €. 

 
III. Beneficis fiscals 

ARTICLE 5 

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats per precepte legal o que es 
trobin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat. 

IV. Base imposable i deute tributari 

ARTICLE 6 

1. La Base imposable es determinarà per unitat de local o habitatge, en funció de la seva situació, ús i 
destinació, i de la condició i volum de les deixalles sòlides que se'n retirin. 

2. En els serveis especificats en l'apartat 1 lletra b) de l'article 2, la base imposable s'establirà pel volum de 
deixalla, runa o residu que es retiri. 

ARTICLE 7 

Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida d’escombraries són les que 
resultin de l’aplicació de les tarifes següents: 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

   

1 Habitatges ocupats:  

1.1 Carrers 1a. categoria 78,50 

1.2 Carrers 2a. categoria 54,90 

1.3 Carrers 3a. categoria 38,10 

2 Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser ocupats:  

2.1 Carrers 1a. categoria 39,40 

2.2 Carrers 2a. categoria 27,40 

2.3 Carrers 3a. categoria 19,10 

3 Parades fixes de venda a la via pública 58,90 

4 Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat mercantil, 
que estiguin tancats i desocupats tot l’any, i d’altres locals destinats a 
usos de caràcter privat. 58,90 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

5 Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials, 
religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o benèfiques, 
sense local d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses 
activitats culturals, esportives i autoscoles, amb un cens no superior a 
50 alumnes/any. 99,70 

6 Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres empleats; 
entitats culturals, esportives o benèfiques amb local d'espectacle; 
centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i autoscoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any. 198,00 

7 Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i 
pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; 
establiments mercantils de 4 a 10 empleats. 294,00 

8 Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i cafès 
de 4 a 10 empleats; sales de festes discoteques i similars; cinemes i 
teatres oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres 
entitats de crèdit i estalvi; companyies de serveis públics. 486,00 

9 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins a 
30 habitacions, restaurants i d'altres establiments amb servei de 
menjars; bars i cafès de més de 10 empleats; establiments mercantils 
d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la 
setmana; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats 
culturals, esportives i autoscoles, amb un cens de 101 a 400 
alumnes/any 781,00 

10 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de 
més de 30 habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres 
d'assistència sanitària; establiments mercantils de més de 25 
empleats; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats 
culturals, esportives i les autoscoles amb un cens superior a 400 
alumnes/any 1.458,00 

11 Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que acreditin tenir 
ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional 
mensual vigent en la data d'acreditació de la taxa, i habitatges amb 
residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim 
interprofessional mensual, aquests no són superiors a 230 €/mes per 
resident. 18,40 

12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i 
terrenys privats:  

a) Per desplaçament 50,30 

b) Per m3 de recollida 34,104182 
 

ARTICLE 8 

Per al càlcul del deute tributari caldrà tenir en compte les normes d'aplicació següents: 

a) Per a determinar les tarifes serà d'aplicació la Classificació Fiscal dels carrers i vies públiques de la 
Ciutat. 

b) Les tarifes s'aplicaran per cada unitat de local o habitatge, considerant-se com a tal qualsevol bé immoble 
de naturalesa urbana que es contempli com a unitat o element imposable en l'Impost sobre Béns 
immobles. 
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c) Quan un establiment mercantil sigui situat en dues o més unitats de local, però constitueixi una sola unitat 
de servei o explotació, per a l'aplicació d'aquesta Taxa es considerarà com a local únic, sempre que no 
sobrepassi els tres-cents m2. L'excés es considerarà com a local més per cada unitat de tres-cents m2, 
sense que se superi el nombre d'unitats en relació a l'Impost sobre Béns immobles. 

En aquests casos, el nombre d'empleats es tindrà en compte únicament en la primera quota i s'aplicarà a 
les restants la tarifa mínima d'establiments comercials que estableix aquesta Ordenança. 

d) Els locals destinats a guarda i custòdia de vehicles aliens, activitat subjecta a l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques, tindran la consideració d'establiment mercantil, i se'ls aplicarà la tarifa que correspongui en 
funció del nombre d'empleats. Els locals destinats a aparcament de vehicles propis del propietari o 
arrendatari amb una superfície útil superior a 45 m2, tributaran per l'epígraf 4 de l'article 7. La resta de 
locals destinats a aparcament, en règim de divisió horitzontal, no quedaran subjectes a la Taxa. 

e) Els magatzems de mercaderies no oberts al públic, tributaran per la tarifa d'establiment mercantil que els 
correspongui en funció del nombre d'empleats. 

f) Quan s'escaiguin en un mateix local, sense solució de continuïtat, l'habitatge amb un despatx professional 
o establiment mercantil, s'aplicarà únicament la tarifa del despatx o de l'establiment mercantil. 

g) Quan dues o més unitats de local constitueixen un sol habitatge, sense solució de continuïtat, s'aplicarà 
només una tarifa d'habitatge. 

h) Quan un establiment comprengui més d'una de les activitats relacionades a l'article 8 de l'Ordenança, el 
deute tributari serà la suma de les quotes corresponents a cada una d'elles, sense perjudici d'allò que es 
disposa a l'apartat f) anterior. 

i) Els establiments destinats a servei d'alimentació en xocolateries, geladeries, orxateries i similars, 
tributaran pels epígrafs corresponents a Bars i Cafès. 

j) Per a determinar el nombre d'empleats, es consideraran exclusivament les persones que normalment 
tenen com a centre de treball el local que constitueix l'objecte tributari, tot incloent-hi els treballadors 
autònoms. 

k) Per a determinar el cens d'alumnes dels centres d'ensenyament es calcularà la mitjana mensual 
corresponent al període anual de funcionament del centre, amb exclusió del període de vacances. 

V. Gestió tributària 

ARTICLE 9 

1. El període imposable de la Taxa coincideix amb l'any natural. 

2. La Taxa s'acreditarà el primer dia del període imposable. En els casos de noves construccions o 
alteracions físiques d'edificacions, la taxa s'acreditarà en el període impositiu següent a aquell en què 
aquestes  tinguin lloc. 

3. Les quotes de la taxa tindran caràcter irreductible. 

ARTICLE 10 

1. La Taxa es gestionarà a partir del Padró o Matrícula Fiscal que es formarà anualment, on constaran els 
contribuents afectats, la situació dels objectes tributaris, la seva classificació segons l'article 7 d'aquesta 
Ordenança i les quotes que hi corresponguin. Aquest Padró, un cop aprovat per l'òrgan competent de 
l'Administració Municipal, serà exposat al públic per quinze dies, una vegada publicat el corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període els interessats podran formular les 
reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. L'exposició pública del Padró produirà els efectes 
de notificació, en els termes que estableix l'article 102.3 de la Llei General Tributària. 
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2. Els contribuents hauran de presentar, dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per 
primera vegada la Taxa, declaració tributària segons model que aprovi l'Administració Municipal, en base 
a la qual aquesta procedirà a practicar la liquidació corresponent a l'alta en el Padró. 

3. Les baixes que es produeixin dins de l'exercici produiran efectes a partir del dia primer de l'exercici 
següent, de manera que s'acreditarà la quota íntegra en l'any que es produeixi la baixa, d'acord a l'article 
9 d'aquesta Ordenança. 

4. Els subjectes passius de la Taxa hauran de presentar, dins del trenta primers dies del període imposable, 
declaració tributària, segons model que aprovi l'Administració Municipal, sobre: 

a) Els habitatges que es trobin desocupats en la data de l'acreditació de la Taxa. 

b) Els habitatges i locals que compleixin els requisits de l'article 4, apartat 3, lletra a) d'aquesta 
Ordenança. 

c) Qualsevol modificació en els elements tributaris i en les circumstàncies determinants de l'epígraf i 
tarifa de la Taxa, respecte de la matrícula o padró fiscal de l'exercici anterior. 

Les declaracions tributàries que es presentin fora del termini de trenta dies assenyalat, no produiran 
efecte fins el dia primer de gener de l'any següent. 

5. Per a tenir dret a la tarifa reduïda que estableix l'epígraf 11 de l'article 7 de l'Ordenança, s'hauran 
d'acreditar degudament els ingressos globals de totes les persones que, segons el Padró Municipal 
d'Habitants, constin com a residents a l'habitatge. Amb aquesta finalitat, s'hauran d'aportar, dins dels 
terminis que anualment s'assenyalin, els documents següents: 

a) Declaració, segons model oficial, on constin les dades personals dels residents a l'habitatge i els 
ingressos mensuals globals de cadascun. 

b) Còpia acreditativa dels ingressos declarats o, si s'escau, del fet que no es perceben ingressos de cap 
mena. 

VI. Recaptació 

ARTICLE 11 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de 
cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es 
produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia. 

VII. Inspecció 

ARTICLE 12 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 
siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de 
la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 
Les tarifes corresponents a la recollida d'escombraries als polígons industrials Dolors i Bufalvent s'acreditaran 
trimestralment en tant el servei es segueixi prestant per l'Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
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La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i continuarà 
en vigor fins a la seva modificació o derogació. 


