
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  32 

 
 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PERCEPCIÓ  I  

ELIMINACIÓ  DE  SORRES,  RUNES  I  RESIDUS  

DIVERSOS  D’OBRES 

 
 
 
 
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 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 
per la utilització del servei municipal de recollida i eliminació de sorres, runes i 
residus diversos d’ obres. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei públic de recollida 
i eliminació de sorres, runes i residus diversos, quan aquest servei és prestat 
per  l’Ajuntament en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’ article 
5 d’aquesta ordenança. 
 
Article 3.- subjectes Passius 
 
Estan obligats al pagament de la taxa aquelles persones naturals o jurídiques 
que:  

a) En la sol·licitud de la llicència d’obres manifestin la seva voluntat 
d’utilitzar el servei. 

b) En qualsevol altre supòsit en que se sol·liciti la utilització dels servei. 
  

Article 4.- Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa és la següent: 
    Per cada tona (1000 kg) de residu sòlid abocats      .............. 25,50 € 
    Grans obres: runa i moviments de terra dipòsit mínim .......4.080,00 € 
     
 
Article 5.- Normes de Gestió 
 



1.- En aquells casos en què es sol·liciti llicència d’ obres, l’ usuari farà 
declaració estimativa dels m3 de deixalles resultants i, d’ acord amb la 
declaració, els serveis tècnics municipals comprovaran si aquesta s’ ajusta a l’ 
obra que es preveu executar. Es liquidarà la quota conjuntament amb la 
llicència d’ obres. 
 
2.- En cas que aquesta declaració no s’ hagi efectuat en el moment de 
sol·licitar la llicència per les causes que sigui, els usuaris dels servei estan 
obligats a declarar davant la Corporació els m3 que pretenen  abocar. 
 
Article 6.- Acreditament 
 
La taxa s’acredita, i neix l’ obligació de contribuir, en el moment en que s’ 
utilitza el servei municipal de recollida i eliminació de sorres, runes i residus 
diversos. 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 12 de novembre de 2001, i entrarà en vigor l’ endemà de la 
seva publicació al B.O.P. i s’ aplicarà a partir de l’ 1 de gener de 2002 i 
romandrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 



 
 

LLEGENDA. 
 

1.  Aprovació (1a.) de l’ordenança reguladora de la taxa per la percepció i 
eliminació de sorres, runes i residus diversos d’obres. Inicialment: Ple 12-11-
2001; exposició   pública  al BOP núm. 219 de 15-11-01 i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. Definitivament: Ple 27-12-2001; exposició pública del text íntegre 
al BOP núm. 248 de 31-12-01 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Darrera 
variació.  

2. Actualització de tarifes 22.1.2007 
3. Actualització de tarifes 10-02-2009(No modificacions) 
4. Aprovació de l´ordenança 2010 (modificació de l´article 4t).Aprovació inicial (Ple 

29/10/2009) i aprov.definitiva (Ple 28/12/2009). 
5. Aprovació de l´ordenança 2011 (modificació de l´article 4t).Aprovació inicial (Ple 

28/10/2010) i aprov.definitiva (Ple 14/12/2010). 
6. Ordenança a regir a partir 01/01/2012 sense modificacions respecte 2011. 
7. Ordenança 2013 sense modificacions respecte 2012. 
8. Ordenança 2015 sense modificacions respecte 2013 i 2014. 
9. Ordenança a regir 01.01.2018 sense modificacions respecte 2014. 

 
 
 


