ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Article 1 - Fonament i naturalesa
A l’empara d'allò previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei d’hisendes, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (en endavant TRLHL), i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
del residus, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans,
que es regiran per la present Ordenança.
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
domiciliaris
Article 2 - Fet imposable
1- Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2- A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i les deixalles alimentàries que procedeixen
de la neteja normal dels domicilis particulars.
3- No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l’adopció de mesures
especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos
e) Les indicades al punt II.
Article 3 - Subjectes passius
1- Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es presta
el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
2- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s’escau,
les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4 - Responsables
1- Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança
General.
2- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a
la Llei General Tributària.
Article 5 - Exempcions. Bonificacions i Reduccions.
D’acord amb l’article 9 i la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei d’hisendes locals, no es reconeixerà cap benefici
fiscal que no sigui l’establert per la Llei de Règim Local o en les Lleis de Pressupostos Generals de l’ Estat.
Article 6 - Quota tributària ordinària
La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual i irreductible, tenint com a base l’any natural.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
90,53 €
a) Habitatges plurifamiliars i tots els espais assimilables:
b) xalets i habitatges unifamiliars
119,80 €
Article 7 - Acreditament
1.- La taxa s’abona i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presti el servei, que s‘entendrà prestat, atesa la seva
naturalesa de recepció obligatòria, quan es dugui a terme el servei municipal de recollida de residus en els carrers, places, o vies
públiques llocs on figurin ubicats els habitatges i locals.
La prestació del servei de recollida i eliminació de residus generats es fonamenta en la salubritat i higiene ciutadana. És per això que
l’obligació de contribuir neix de la prestació general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la seva
utilització, sempre que el servei es dugui a terme.
2.- La taxa s’acredita el dia 1 de gener, tenint com a base l’any natural, donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei en
aquelles zones en què aquest es presti.

3.-La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual i irreductible, excepte:
a. Les altes : Es liquidaran per semestres naturals. Es considera alta els supòsits d’edificis de nova construcció.
b. Modificacions: Els possibles canvis objectius o subjectius dels elements que formen la matrícula (dades censals) es consideraran
modificacions. Les modificacions de la matrícula tindran efectes per a l’exercici tributari següent. Les Modificacions poden
comportar el canvi de subjecte passiu o canvis de tipus de tarifa que comportin o no modificació de quota. En tot cas aquestes
modificacions de la matrícula censal comportaran l’adequació del cens del tribut i l’assignació de la quota que correspongui.
c. Les baixes tindran efectes de la no obligació de contribuir en l’exercici tributari següent a la data de la baixa. En l’exercici de la
sol·licitud de la baixa es prorrateja per trimestres naturals. No es considera baixa de la matrícula: la no utilització del servei, donada
la prestació general del servei i el seu caràcter de recepció obligatòria, malgrat els casos previstos per la Llei 15/2003 envers la
gestió de residus comercials que siguin gestionats pels productors.
Article 8 - Règim de 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
que els correspongui, segons el que estableix l’article anterior.
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, o s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials
Article 9 - Fet imposable
1- Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat -autoritzat per a la prestació del servei, en
els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus comercial ( de la
seva totalitat o fracció).
2- Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, l’acolliment amb
prestació efectiva dels serveis següents:
a) Recollida dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació dels residus comercials.
3- A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs,
l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de
residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Article 10 - Subjectes passius
1-

Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació amb la corresponent alta.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació efectiva del servei.
2- A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran
obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu,
si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a l’esmentada entrada en vigor.
3- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels
residus, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
4- La recepció efectiva del servei sense la corresponent alta donarà lloc a la liquidació de la taxa en el període que s’hagi dut a
terme, d’ acord amb allò regulat a l’article 13 d’aquesta ordenança.
Article 11- Responsables
1- Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança
general.
2- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a
la Llei general tributària.
Article 12 - Quota tributària
1- La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local físic, que es determina en funció de la seva naturalesa, ús i
destí, i superfície.

A l’efecte de l’aplicació d’ aquesta taxa, s’entén per unitat de local físic, tota construcció o instal·lació que permet un mateix ús i
destí, susceptible de l’exercici d’una activitat generadora de residus, incloent-hi els espais ubicats en el domini públic en règim de
llicència o concessió.
Quan els locals disposin d’ocupacions en terrasses o altres superfícies, cobertes o descobertes, on es realitzi la seva activitat, els
metres a tenir en consideració seran el resultat de la suma dels metres propis del local i dels exteriors, ja sigui en superfície coberta o
descoberta dedicats al negoci o activitat que es desenvolupi.
2- A efecte d’aplicació d’aquesta taxa, les categories es desglossen segons el següent:
Xiringuitos de la platja.- Els xiringuitos amb superfície inferior a 20 m2.
Hostaleria.-Establiments dedicats a l’Hostaleria, Oci i Restauració, en general.
Comerç.- Establiments comercials de tota mena, excepte supermercats, hipermercats i autoserveis del sector de l’alimentació, els
quals, pel gran volum de residus que generen són tractats en aquesta ordenança com pertanyents al sector d’hostaleria.
Serveis.- Establiments de serveis i professionals prestats en locals de planta baixa, o pisos en planta amb superfície superior als
150m2.
Parades del Mercat Municipal.- S’entén per parada de mercat qualsevol parada dedicada a l’alimentació o a plantes vegetals. Si un
mateix titular explota vàries parades, la quota serà única sempre que la superfície global sigui inferior a 150 m2.
Càmping.- Establiments, en el seu conjunt, sense distingir en les activitats internes dedicats a l’acampada, i que transportin
directament els seus residus als centres d’eliminació.
Les tarifes són:

Grups

Categoria

quota €

Tarifaris
1a

Locals buits i assimilables

2a

Xiringuitos de platja

294,81 €

90.53 €

3a

Serveis de superfície inferior a 150 m2 i parades del Mercat Municipal

221,09 €

4a

Serveis 150-500 m2 i Comerç inferior a 150 m2

368,49 €

5a

Serveis 501-2000 m2, Comerç 150-500 m2 i Hostaleria de menys de 150 m2

6a

Serveis més de 2.000 m2, Comerç entre 500 m2-2000 m2 i Hostaleria 150-500 m2

1621,47 €

7a

Comerç de més de 2001 m2

2.505,85 €

8a

Hostaleria 501 -1.000 m2

2.063,56 €
2

736,96 €

9a

Hostaleria 1.001 – 2.000 m

2.505,85 €

10a

Hostaleria 2.001-3.000 m2

3.242,87 €

11a

Hostaleria 3.001-4.000 m2

3.832,51 €

12a

Hostaleria 4.001-5.000 m2

4.422,01 €

13a

Hostaleria 5.001-7.500 m2

6.179,56 €

14a

Hostaleria 7.501-10.000 m2

6.780,46 €

15a

Hostaleria 10.001-12.500 m2

7.664,94 €

16a

Hostaleria 12.501-15.000 m2

8.991,54 €

17a

Hostaleria 15.001-17.500 m2

10.317,51 €

18a

Hostaleria 17.501 – 20.000 m2

13.266,02 €

19a

Hostaleria 20.001 – 25.000 m2

16.214,20 €

20a
21a

2

Hostaleria 25.001 – 30.000 m
Hostaleria 30.001 – 35.000 m2

20.636,27 €
25.058,33 €

22a
23a

Hostaleria >35.000 m2
Càmpings de menys de 25.000 m2

30.954,33 €
24.803,16 €

24a

Càmpings de més de 25.000 m2

42.519,70 €

3- Per al llocs destinats exclusivament a centre de culte de concurrència pública inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica
7/1980, del 5 de juliol, de llibertat religiosa com l’Església, Confessions i Comunitats religioses i les seves Federacions que
gaudeixin de personalitat jurídica, s’aplicarà la tarifa primera (locals buits i assimilables).

4-Els establiments que disposin del seu propi servei de recollida selectiva i tractament de residus i tinguin conveni vigent amb
l’Ajuntament dintre del marc de l’Ordenança reguladora de les subvencions de la taxa per a la recollida i eliminació de residus,
satisfaran únicament el 10% de la tarifa que els pertoqui.
5- Es podran concedir subvencions, a tots aquells establiments subjectes a la tarifa cinquena i següents que simplifiquin la gestió
del servei i col·laborin activament en les tasques de reciclatge i sosteniment del Medi Ambient. Per a la concessió d’aquestes
subvencions s’aplicarà de forma reglada l’Ordenança reguladora esmentada en el punt anterior.
6- En aquells serveis especials que requereixin mitjans individualitzats, l’import de la taxa vindrà constituït pel cost efectiu dels
treballs realitzats, incloent-hi les depeses generals que els siguin repercutibles.
Article 13 - Acreditament i període impositiu
L’acreditament i el període impositiu aplicable als establiments inclosos en l’apartat II de la present ordenança serà el mateix que
l’establert als articles 7, punt 1) 2) i art. 8 de l’anterior règim de recepció obligatòria del servei.
La taxa s’abona i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presti el servei, que s‘entendrà prestat, atesa la seva
naturalesa de recepció voluntària o acolliment , quan es sol·liciti la prestació amb la corresponent alta o resultin especialment
beneficiats o afectats per la prestació efectiva del servei. En tot cas, sempre que es dugui a terme el servei municipal de recollida
de residus en els carrers, places, o vies públiques llocs on figurin ubicats els locals o establiments mercantils.
La prestació del servei de recollida i eliminació de residus generats es fonamenta en la salubritat i higiene ciutadana. És per això que
l’obligació de contribuir neix de la prestació general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la seva
utilització, sempre que el servei es dugui a terme.
2.- La taxa s’acredita el dia 1 de gener, tenint com a base l’any natural, donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei en
aquelles zones en què aquest es presti.
3.-La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual i irreductible, excepte:
a)
b)

c)

d)

Les altes inicials que es liquidaran per semestres naturals . Es consideren altes inicials la primera vegada que el local o
establiment forma part del padró per la seva nova construcció o iniciar per primera vegada l’activitat comercial.
Les baixes definitives tindran efectes de la obligació de no contribuir en l’exercici tributari següent a la data de la baixa. En
l’exercici de la sol·licitud de la baixa es prorratejarà per trimestres naturals. Es considera baixa definitiva de la matrícula
censal del cessament definitiu de l’activitat o l’ enderroc de la construcció en la que s’ubiqui l’activitat. No es considera baixa
de la matrícula la no utilització del servei per l’usuari que voluntàriament romangui acollit al mateix.
Les Modificacions comporten canvis objectius o/i subjectius dels elements que formen part de la matrícula (dades censals).
Les Modificacions de la matrícula tindran efectes a l’exercici tributari següent. Les Modificacions també poden comportar el
canvi de subjecte passiu o canvis de tipus de tarifa que comportin o no, modificació de quota. En tot cas aquestes
modificacions de la matrícula censal comportaran l’adequació del cens del tribut i l’assignació de la quota que correspongui.
La sol·licitud d´alta, baixa o modificació en la prestació del servei que de forma voluntària realitza l’usuari haurà de
formalitzar-se com a màxim durant l’últim trimestre de cada any, per obtenir la prestació del servei d’acord amb aquella
sol·licitud durant l’ exercici vinent. És a dir, en tot cas la prestació sol·licitada, ja sigui d’alta, baixa o modificació en la
prestació del serveis durant com a màxim en l’últim trimestre de l’any, tindrà només efectivitat a l’any o exercici següent.

Article 14 - Règim de declaració i ingrés
1- Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de
residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment
de formular la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei i signat el corresponent conveni de
caràcter reglat amb l’Ajuntament, la taxa serà liquidada i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període habitual determinat
per l’Ajuntament.
2- Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que no acreditin la contractació del servei
amb un operador privat autoritzat, i que a 31 de desembre figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i
eliminació d’escombraries comercials exigibles en aquella data, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa
establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament per a l’any següent.
Article 15 -Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’Ordenança general.
Disposició addicional.- Modificació dels 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 desenvolupament, 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 de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 29/10/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el
29/12/2012 començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2013. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la
seva modificació o derogació expresses.

