
Ordenança fiscal núm 12

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1.- Fonament i naturalesa.

Fent 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 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida
d'escombraries que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2.- Fet imposable.

1. El fet imposable de la taxa el constitueix 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 i de serveis.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
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 aquells
la recollida o abocament dels quals requereix l'adopció de mesures especials higièniques,
profilàctiques o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels
serveis següents:

a. Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans
d'indústries, hospitals i laboratoris.

b. Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

c. Recollida de runes d'obres.

Article 3.- Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i 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 en 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 escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.



Article 4.- Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. En 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'art. 40 de la Llei General Tributària.

Article 5.- Exempcions.

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6.- Quota tributària.

TARIFA:

1.1Per cada habitatge, pis, o apartament destinat a domicili particular o despatxos
professionals........      91,32.-€

1.2Quota corresponent a un domicili en què la totalitat dels ingressos anuals dels membres
que hi constin empadronats no superi la quantitat establerta per a cada any com a exempta
en el I.R.P.F., desprès de la sol·licitud prèvia dels interessats i amb aportació de la
documentació que ho justifiqui...............9,12.-€

2-  Comerços
a) Alimentació:

Euros
- Fins a 40 m2................................ 142,09
- De 41 a 60 m2 .............................. 167,94
- De 61 a 150 m2 ............................. 232,58
- De 151 a 400 m2  ........................... 297,12
- Més de 400 m2, quota base...................... 387,52
- Per cada 100m2 o fracció de més ................. 97,80

     b) Altres comerços:
Euros

- Fins a 40 m2................................ 91,32
- De 41 a 60 m2............................... 115,15
- De 61 a 150 m2.............................. 142,09
- De 151 a 400 m2 ............................ 180,06
-Mésde400m2quota base ....................... 217,46



- Per cada 100m2 o fracció de més................. 97,28

3- Indústries
a)  Tèxtils:

Euros
- Fins a 40 m2 ................................ 101,84
- De 41 a 60 m2............................... 133,59
- De 61 a 150 m2.............................. 165,03
- De 151 a 400 m2............................. 208,91
- Més de 400 m2, quota base..................... 217,46
- Per cada m2 d’excés ......................... 0,26

     b) Altres indústries:
Euros

- Fins a 40 m2................................ 142,09
- De 41 a 60 m2............................... 167,94
- De 61 a 150 m2.............................. 232,58
- De 151 a 400 m2 ............................ 305,21
- Més de 400 m2, quota base ..................... 387,52
- Per cada m2 d’excés ......................... 0,26

c)  Gasolineres:

Euros
- Fins a 150 m2............................... 232,58
- De 151 a 400 m2............................. 305,21
- Més de 400 m2, quota base..................... 387,52
- Per cada 100 m2 o fracció de més................ 97,28

d)  Tallers de reparació de vehicles:

Euros
- Fins a 150 m2................................ 232,58
- De 151 a 400 m2............................. 305,21
- Més de 400 m2.............................. 387,52

4-Bars, restaurants, pubs, discoteques i cines

Euros
- Fins a 60 m2................................. 190,52
- De 61 a 150 m2.............................. 228,08
- De 151 a 400 m2............................. 304,64
- Més de 400 m2.............................. 387,52



- Per cada m2 (màxim 1000 m2)................... 3,42

5-  Hotels:

Euros
a) Amb restaurant, per habitació................... 37,40
b) Sense restaurant, per habitació.................. 29,94

6- Entitats associatives, escoles, guarderies, acadèmies
Euros

- Fins a 250 m2............................... 105,72
- De 251 a 500 m2............................. 152,55
- De 501 a 1000 m2............................ 190,52
- Més de 1000 m2............................ 246,26

7-  Guinguetes platja, per temporada

Euros
- Fins a 60 m2................................ 95,21
- De 61 a 150 m2.............................. 114,01
- Més de 150 m2............................... 144,26

8-  Veles, circs i similars a la platja per setmana o fracció
Euros

- Fins a 60 m2................................ 91,32
- De 61 a 150 m2 ............................. 131,05
- De 151 a 400 m2............................. 171,98
- Més de 400 m2............................... 212,54

9- Aparthotels, càmpings i caravànings
Euros

- Fins a 7.000 m2.............................. 2.216,63
- De  7.001 a 12.000 m2......................... 2.896,45
- De 12.001 a 20.000 m2........................ 3.615,33
- De més de 20.000 m2......................... 4.344,88

10- Club nàutic, quota única.............................. 5.148,97

Els comerços anteriors inclosos a la zona núm. 1 "Zona comercial definida a la Uasu núm.
3 del P.G.O" del llistat de categories fiscal de carrers a efectes de l’Impost sobre activitats
econòmiques, tindran un augment del 2% sobre les tarifes anteriors.

Els comercials i industrials que acreditin fer recollida selectiva o de deixalleria de forma
regular i significativa gaudiran d’una bonificació del 25% a la quota.



Article 7.- Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de pagar 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 any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8.- 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.

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 impositiu següent al de la data en què s'hagi realitzat la
declaració.

3. El cobrament de les quotes s´efectuarà mitjançant l´expedició de rebuts semestrals.

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, hom s'ajustarà al que disposen l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.

DISPOSICIO FINAL

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 8 de
novembre de 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre de
2002, entrarà en vigor el primer de gener de 2003 i tindrà vigència mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.


