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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 

TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 

 
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 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre de 1988, 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida 
d’escombreries, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet Imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels servei de recepció obligatòria de 
recollida domiciliària d’escombreries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i 
locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, 
artístiques i de serveis. 
 
 
Article 3è. Subjectes passius. 
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o 
utilitzin els habitatges i els locals situats als llocs, places, carrers o vies públiques 
en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietat o usufructuari, 
d’arrendatari o , fins i tot de precari. 
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 el beneficiaris del servei. 

2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 

 
 

 
Article 4t.Exempcions 
 
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per 
precepte legal, que estiguin inscrits al Padró de Beneficència. 
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Article 5è. Quota tributària 
 

 

CONCEPTE IMPORT 

a) Habitatge unifamiliar 96,87 

b) Peixateries, carnisseries i altres comerços 163,58 

c) Bars i similars, restaurants 163,58 

d) Almàsseres 57,62 

e) Locals comercials 163,58 

f) Establiments industrials 163,58 

g) Oficines públiques i privades 71,78 

h) Vivendes fora del nucli urbà 71,78 

 
 
Les tarifes i les quantitats assignades tenen caràcter irreductible i corresponen a una 
anualitat. 
 

 
Article 7è. Acreditament. 
 
 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de 
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombreries 
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 el funcionament, les quotes s’acreditaran el primer 
dia de cada any natural. 

 
 
Article 8è. Declaració i ingrés. 

 
1. Dintre dels trenta dies naturals 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 de la primera anualitat. 

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 en el primer període pròxim següent a la data 
de la variació. 

3. El cobrament es realitzarà cada any mitjançant el rebut corresponent. 
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Article 9è 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària. 

 
 
Disposició Final.  
 
Aquesta ordenança Fiscal, ha esta aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió 19 octubre de 
1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOP, i serà aplicada a partir de 
primer de 1990. 

 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la present Ordenança fiscal ha estat modificada 
parcialment per acord provisional del ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 12 de 
desembre de 2012. Així mateix, es fa constar que elevat l’acord a definitiu de forma 
automàtica, el text íntegre de les modificacions ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 58 de data 9 de març de 2013.  
 
Finalment, es fa constar que el text reproduït és el de l’Ordenança vigent, amb la 
incorporació de les diferents modificacions aprovades. 
 
 

 
 


