
   ORDENANÇA FISCAL NÚM.  14 
 
 

TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE 

RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 

D´ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
 
 
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 es disposa en els articles 15 a 19 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
de recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. 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, allotjaments i locals o establiments on s’efectuïn activitats 
industrials, comercials, professionals, artístiques, 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 dels 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 contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o 
abocament requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, 
profilàctiques o de seguretat. 
3. No està subjecte a la taxa de prestació, de caràcter voluntari i a instància de 
part, dels serveis següents: 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris. 
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c) Recollida de runes d’obres. 
d) Altres residus tòxics o perillosos 

 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
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, 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 4t. Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 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 43 de la Llei 
General Tributària. 
 
 
Article 5è. Exempcions. 
 
1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que estiguin inscrits al 
Padró de Beneficiència com a pobres de solemnitat o aquelles unitats familiars 
els ingressos de les quals siguin inferiors al salari mínim interprofessional que 
s´estableixi per cada any multiplicat per 1,5. 

Per a gaudir de l’exempció, s’haurà de dirigir la corresponent sol·licitud a 
l’Ajuntament acreditant els ingressos i les condicions familiars. La mateixa serà 
resolta per l’Alcalde, previ informe dels serveis socials de la corporació 
2.-  Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota aquells contribuents majors 
de 65 anys jubilats que visquin sols o amb un/a cuidador/a al seu càrrec, així 
com aquells que convisquin amb el cònjuge i/o altres familiars  (dos o més 
persones també jubilades i majors de 65 anys), i/o  convisquin amb un/a fill/a 
discapacitat/da; que ocupin un habitatge situat en els llocs, places, carrers o 
vies públiques en què el servei es realitzi en el cas que els ingressos anuals de 
la unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la componen, siguin 
inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableixi per cada any 
multiplicat per 1,5. 
3.-  Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota aquells contribuents titulars 
d’activitats industrials que reciclin tots els residus generats, acreditin tenir 
contractada la recollida dels mateixos amb un gestor autoritzat amb una durada 
anual i que hagin sol·licitat la inscripció de la industria en el Registre de 
Productors de Residus Industrials de Catalunya. 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa de residus municipals 
domèstics a favor dels subjectes passius que acreditin disposar d´un 
compostador casolà, bé sigui adquirit a través de la campanya de compostatge 
casolà, bé sigui d´adquisició particular. 
Per gaudir de l´esmentada bonificació l´ajuntament realitzarà les inspeccions 
oportunes per part del personal tècnic corresponent, a fi d´acreditar el correcte 
ús del compostador i l´obtenció del compostatge. 



La bonificació s´aplicarà a petició del subjecte passiu, i tindrà efectes a partir 
del trimestre següent al de l´acreditació. 
5.-Gaudiran de l’exempció de la quota contemplada a l´epígraf novè bis de 
l´article 6è els aparcaments privats vinculats a establiments 
comercials/industrials que estiguin degudament tancats. 
6.Gaudiran d’una bonificació del 16 % de la quota a aplicar, els establiments 
situats al casc antic, sector delimitat pels carrers Major, Avda. Llobregat, Miquel 
Martí i Pol, Alzines, Albera, Vidre, Cantallops, Horta d’en Geli i Bosch de la 
Trinxeria. 
7.Gaudiran d´una bonificació de la quota tributària els locals dedicats a bars i 
restaurants dins els quals hi hagi espais dedicats a escales, passadissos i 
magatzems la superfície total dels dits espais suposi entre un 20 i un 50% de la 
superfície total del local.S´aplicaran les bonificacions següents: 
 a) Superfície destinada a escales, passadissos i magatzems que suposi 
 entre un 20% i un 30% del local....................................30% de bonificació 
 b) Superfície destinada a escales, passadissos i magatzems que suposi  
 entre un 30% i un 50% del local....................................50% de bonificació 
 
La bonificació s´atorgarà prèvia petició del contribuent a la qual adjuntarà un 
plànol acotat del local, signat per tècnic competent, en el que s´indiqui els 
espais dedicats a escales, passadissos i magatzems i la seva superfície. 
L´Ajuntament, si així ho creu convenient, efectuarà visita d´inspecció i 
comprovació prèvia la resolució de la petició de bonificació. 
 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
1- TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA DE 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D´ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS 
SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS 
 
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. 
 
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent: 
 
Vivendes   ..........................................................................  103,32 € 
 S’entén   per  vivenda o habitatge el que es destina a 
 domicili de caràcter familiar. 
 

2- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL COMPLEMENTARI, 
DE RECEPCIÓ VOLUNTARIA DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I 
ELIMINACIÓ DE RESIDUS COMERCIALS. 
 
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 en els quals es 
desenvolupa l´activitat generadora del residu, i de la categoria del carrer o via 
pública on estan ubicats. 

 
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent: 
 



Epígraf primer. Allotjament 
Hotels, motels, hostals (per  
habitació)  ...........................................................................      50,46 €  
           S’entén   per  allotjaments  aquells locals de convivència     
     col·lectiva no familiar, entre els que s’inclouen els hotels,          
     pensions,   residències,  centres   hospitalaris,  col·legis i  
     altres centres de  naturalesa anàloga, sempre que exce- 
     deixin de deu places 

 
Epígraf segon.  Establiments d’alimentació 
       A)  Supermercats, economats i cooperatives: 
  Fins a 100 m2    .........................................................             778,58 € 
        De 101 a 150 m2   .....................................................  1.351,67 € 
        De 151 a 200 m2   .....................................................  2.030,91 € 
        De 201 a 400 m2  ......................................................  3.031,18 € 
        De 401 a 600 m2   .....................................................          8.017,46 €     
        De 601 a 800 m2   .....................................................         12.998,98 € 
        De 801 a 1.500 m2    .................................................         16.359,23 € 
        De 1.501 a 2.500 m2  ................................................         23.821,54 € 
        De més de 2.500 m2..................................................         28.874,58 € 
 B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures  ............   
 C) Peixateries, carnisseries I semblants .....................             894,83 € 
Epígraf tercer.  Establiments de restauració 
       A) Restaurants : 
            De fins a 100 m2   ..................................................  1.820,78 € 
            De 101 a 200 m2   .................................................  2.439,38 € 
            De 200 a 300 m2   .................................................  3.507,17 € 
      De 300 a 500 m2   .................................................           9.329,94 € 
      De 501 a 800 m2   .................................................         15.448,97 € 
            De 801 a 1.200 m2  ...............................................         20.063,57 € 
            De més de 1.200 m2  .............................................         23.885,21 €  
       B) Cafeteries, bars, pubs, tavernes, etc  .....................   1.256,51 € 
Epígraf quart.  Establiments d’espectacles 

A) Cinemes i teatres  .................................................           3.421,28 € 
B) Sales de festes i discoteques   ..............................           4.044,89 € 
C) Sales de bingo  .....................................................           1.847,24 € 

Epígraf cinquè. Altres locals industrials o mercantils 
 A) Centres Oficials   ....................................................      732,46 € 
       B) Oficines bancàries   ................................................   1.099,60 € 
       C) Magatzems   ..........................................................      926,58 € 
       D) Locals industrials 
          Fins a 100 m2   ......................................................      534,79 € 
          De 101 a 250 m2  ..................................................   1.140,89 € 
          De 251 a 400 m2  ..................................................   2.361,09 € 
          De més de 400 m2   ...............................................   2.898,69 € 

E)Locals comercials no alimentaris 
    Fins a 25 m2  ...........................................................      177,70 € 
    De 26 a 50 m2   .......................................................      355,43 € 
    De 51  100m2  .........................................................      534,79 € 
    De 101 a 150 m2  ....................................................     736,81 € 
    De 151 a 200 m2  ....................................................      938,85 € 
    De 201 a 250 m2  ....................................................   1.202,19 € 
    De 251 a 300 m2  ....................................................   1.588,59 € 
    De 301 a 350 m2  ....................................................   1.974,86 € 
    De 351 a 400 m2  ....................................................   2.440,66 € 



    De 400 a 600 m2  .................................................. .   3.352,71 € 
     De 600 a 800 m2 ....................................................   3.785,86 € 
    De 800 a 1000 m2 ..................................................   4.219,05 € 
    De 1.000 a 1.500 m2...............................................   5.891,05 € 
     De 1.500 a 2.000 m2 ..............................................   8.024,94 € 
     De 2.000 a 2.500 m2 ..............................................   9.119,25 € 
    De més de 2.500 m2 ...............................................  13.678,88€ 
 
F) Estancs ..................................................................    2.279,82 € 
 
Els locals comercials o industrials que deixin d’exercir tota  
activitat i quedin integrats de manera total i definitiva en un 
habitatge, quedaran exempts 
 

Epígraf sisè.  Despatxos professionals 
       Per cada despatx  .......................................................     592,94 € 
 En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el 
 mateix habitatge, sense separació s’aplicarà únicament la 
 tarifa precedent, i en ella s’hi contindrà la de l’epígraf primer 

Epígraf setè. Estacions de serveis o similars   ...................  4.263,76 € 
Epígraf vuitè. Altres locals no expressament tarifats   ........     461,12 € 
Epígraf  novè . Aparcaments    privats    vinculats    a            
      establiments comercials i/o industrials, per m2 ............         1,01 € 
Epígraf desè. Servei de recollida d´escombraries recinte  
d´administracions duaneres segons JGL 23-06-2009......... 3.255,57 € 
Epígraf onzè.- Establiments de pública concurrència on  
s´exerceix la prostitució:La quota serà la suma de la quota 
fixa i la quota variable. 
 Quota fixa sense zona de restauració....................................3.965,26 € 
 Quota fixa amb zona de restauració....................................  6.109,91 € 
 Quota variable .............................................................      74,38 €/habitació 
Epígraf dotzè: Locals tancats 
 Fins a 150 m2 ..................................................................          94,50€ 
 De 150 a 500 m2 .............................................................       189,00 € 
 De més de 500 m2 ............................................................       378,00€ 
 

3. Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un 
any. 
 

 
Article 7è. Acreditament  
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què 
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 figurin 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 trimestre natural. Quan l’acreditament de la 
taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà 
el primer dia del trimestre següent. 
3.Quan es conegui per comunicació dels interessats qualsevol variació de les 
dades figurades en la matrícula, es portaran a terme en aquesta les 



modificacions corresponents, que tindran efectes a partir del període de 
cobrança següent (trimestre) al de la data en què s’hagi efectuat la declaració, 
sense que aquestes declaracions tinguin efecte retroactiu.  
4. Quan es conegui, d’ofici o mitjançant procediments de comprovació 
administrativa, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi 
efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del 
moment en que s'hagi produït efectivament la variació. 
 

  
Article 8è. Declaració i ingrés. 
 
El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment mitjançant un rebut 
derivat de la matrícula. 
 
Article 9è. 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 183 i 
següents de la Llei General Tributària. 
   
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada 
pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el vint-i-nou de setembre de mil 
nou-cents vuitanta-nou, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 
1990. El període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 
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