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TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

 

Article 1. 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 a l'empara del 
que estableixen els articles 20.4.s) i 57 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per recollida d'escombraries i materials diversos, residus sòlids urbans, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

 La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i 
residus sòlids urbans, d'habitatges, magatzems allotjaments i locals o establiments on s'hi 
efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. 

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. No estan subjectes a la taxa:  

a) Els immobles annexos a l’habitatge com: garatges, golfes, soterranis i magatzems que 
hagin estat assenyalats en el títol constitutiu de propietat o que situats al mateix edifici, 
estiguin adscrits a l’ús i gaudi exclusiu del propietari, tret que s’adeqüen a una activitat 
econòmica. 

b) Els immobles declarats en ruïna per part dels tècnics municipals.  

c) Els edificis, dependències , establiments, magatzems i altres serveis propietat i/o 
gestionats  l’Ajuntament. 

d) Els centres docents, la conservació dels quals, manteniment o neteja correspongui a 
l’Ajuntament. 

e) Les entitats municipals sense ànim de lucre. 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents 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 i els 
locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què 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. 



 

 

Article 4. Responsables 

1. Respondran solidaria o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de 
la Llei general tributària.  

 
2. Els deutes i responsabilitats pel pagament de la taxa seran exigibles als qui 

succeeixin als subjectes passius per qualsevol concepte en la respectiva titularitat, 
de conformitat amb el que disposen els articles 39 i 40 de la Llei general tributària.  

Article 5. Beneficis Fiscals  

1. Les indústries, tallers i comerços que acreditin documentalment la gestió dels seus 
residus a través de gestor degudament autoritzat i acreditin el pagament corresponent, 
estaran exempts de la taxa.  

 

2. No es concedirà cap tipus d’exempció, reducció, bonificació en aquesta taxa, fora dels 
supòsits previstos a les normes amb rang de Llei o de les derivades de Tractats 
internacionals d’acord amb l’article 9 de TRLRHL. 

Article 6. Quota tributària 

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: 

 

HABITATGES 

Habitatges 94,00 € 

Habitatges(1)Tarifa reduïda per escassa capacitat econòmica 40,00 € 

COMERÇOS 

De 1 a 30 80,00 € 

De 31 a 60 120,00 € 

De 61 a 100 170,00 € 

De 101 a 500 220,00 € 

De 501 a 1000 280,00 € 

De 1001 a 1500 440,00 € 

De més de 1500 680,00 € 

DESPATXOS, OFICINES DE PROFESSIONALS, CENTRES DOCENTS, 
CENTRES D’ACTIVITAT FÍSICA, CENTRES SANITARIS I ALTRES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES (INCLOSES OFICINES INDÚSTRIES) 

Fins a 75 63,00 € 

De 76 a 150 125,00 € 

De 151 a 300 252,00 € 

Més de 300 420,00 € 

ALTRES 

Hotels i Restaurants 440,00 € 

Bars 310,00 € 

Tanatoris 200,00 € 

Magatzems, garatges i locals comercials sense activitat   30,00 € 
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Establiments grans productors amb contenidor propi       1.771,00€ 

 
1. S’estableix una tarifa reduïda a habitatges que siguin domicili habitual de famílies amb 
escassa capacitat econòmica. Per ser beneficiari d’aquesta tarifa caldrà presentar sol·licitud 
abans del 28 de febrer de cada any, i acreditar el total d’ingressos obtinguts pels membres de 
la unitat familiar durant l’any anterior o última declaració de renda.  
S’entendrà per unitat familiar totes les persones que figuren empadronades al domicili. 

Es podran acollir a la tarifa reduïda les famílies que el conjunt dels seus ingressos no superin 
les quanties següents: 

 

Persones que hi conviuen Ingressos màxims 

Sol·licitant IRSC anual x 1,50 

Sol·licitant + cònjuge IRSC anual x 1,65 

Per cada membre addicional a la unitat familiar s’incrementarà el coeficient d’aplicació en 
0,05/per membre addicional. 

IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006 de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. La quantia de l’IRSC serà la que es fixi 
anualment 

Article 7. Meritament 

1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització 
del servei, que s’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 utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en 
funcionament. 

2. Una vegada s'hagi establert i estigui en funcionament el servei esmentat, la taxa es 
meritarà el dia 1 de gener de cada any, el període impostitiu comprendrà l’any natural i les 
quotes resultants tindran caràcter anual i irreductible. 

3. En el cas d’activitats, s’aplicarà per local destinat a cada activitat. 

Article 8. Normes de gestió tributària 

1. Aquesta taxa, excepte en els supòsits d’inici d’aquesta, es gestiona a partir de Padró fiscal 
que es formarà anualment amb els contribuents afectats i les quotes respectives que es 
liquidin per aplicació de la present ordenança. 

2. Els contribuents i els seus substituts estan obligats a declarar les altes per a la seva 
inclusió en el padró dins del termini de 30 dies des que es va produir aquella. Les altes es 
produiran per: 

-Canvi de domini de l’immoble o de la titularitat de l’activitat. 

-Nova construcció de l’immoble. 

-Alta de l’activitat econòmica. 

3. Per a l’aplicació de la taxa es tindran en compte: 

a) Habitatges 

La taxa recaurà sobre cada unitat d’habitatge considerant-se les dades de l’IBI o la 
consideració de domicili del padró municipal. 



 

 

Tributarà com a únic habitatge, en el supòsit que dos unitats urbanes diferents a efectes de 
l’IBI estiguin unides físicament a través de comunicació interna entre elles i constitueixin a tots 
els efectes pràctics un únic habitatge. 

b) Activitats econòmiques o altres usos diferents als d’habitatge 

S’entendrà que al local s’exerceix una activitat econòmica, industrial, comercial, professional o 
artística. 

-Altes per inici de l’exercici d’una nova activitat.  

Es consideren altes inicials, la primera vegada que l’establiment forma part del padró 
d’escombraries. Quan el dia d’inici no coincideix amb el de l’any natural, el primer any es 
procedirà d’ofici a l’aplicació del prorrateig de la quota corresponent al nombre de trimestres 
naturals en que s’hagués exercit l’activitat, exclòs el de l’inici de la mateixa, mitjançant 
liquidació i s’incorporarà al padró fiscal de l’any següent. 

-Baixes per cessament en l’exercici de l’activitat. 

Els subjectes passius han de comunicar el cessament de l’activitat i comportarà la supressió 
de la taxa en el padró tributari de l’exercici següent. 

Quan el cessament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, es podrà procedir prèvia 
sol·licitud de l’interessat, a la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres 
naturals en que no s’exerceix l’activitat, exclòs aquell en què s’ha produït el cessament. 

c) Quan en un mateix immoble hi han una activitat econòmica i habitatges, s’acreditarà la taxa 
corresponent a ambdues tarifes. 

d) Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol alta o modificació de 
les dades que figuren al Padró tributari, s’hi efectuaran d’ofici les incorporacions o 
modificacions corresponents, i es practicaran les pertinents liquidacions tributàries.  

Article 9. Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s'ajustaran al que disposen els articles 178 i següents de la Llei 
General Tributària. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal 
en sessió celebrada el 29 de setembre de 2022 i el text íntegre de l’ordenança fou publicat 
amb CVE 2022-10569 en el BOPT del dia 7 de desembre de 2022. La seva vigència serà  
a partir del dia 1 de gener de 2023, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació 
o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 

 


