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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOM BRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
 
D'acord amb el què disposen els articles 133 i 142 de la Constitució, articles 106 de la 
Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 15 a 
27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 6/1993, de 15 de juny, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament 
estableix la taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Pel caràcter higiènico-sanitari del servei, és obligatòria l'aplicació de la taxa i cap 
persona física o jurídica quedarà exempta del seu pagament. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la 
prestació dels serveis següents: 
 

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als 
habitatges i locals del terme municipal, on es presti el servei.  

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat 
anterior. 

 
2.- A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus  urbans les 
restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis 
particulars.  
 
3.- No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o 
de seguretat, tals com: 
 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris. 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c) Runes d’obres. 
d) D’altres tòxics o perillosos. 

 
Article 3. Subjectes passius. 
 
1.- Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de 
recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 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, 
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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.-  Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals. 
 
1.- Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional. 
 
2.- Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament 
de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
3.- Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat. 
 
4.- Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
5.- No es podran concedir altres exempcions, reduccions i bonificacions que les 
determinades al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i altre normativa 
d’aplicació. 

 
Quan alguna persona al·legui que té dret a alguna reducció, bonificació o exempció, 
haurà de demostrar davant l'Ajuntament, que realment té dret a ella, aportant la 
legislació o tractat per mitjà de la qual aquesta existeix. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
1.- 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:  
 
TIPOLOGIA   D’IMMOBLES  ANY 2009 
Habitatge familiars   60,00 € 
Magatzems / locals  d’ús domèstic  60,00 € 
Bars - Cafeteries - Bars Musicals- Restaurants Bar. 100,00 € 
Hotels, Pensions , residencies, fondes 100,00 € 
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Locals industrials   75,00 € 
Locals comercials  75,00 € 
Locals industrials/comercials que disposin de servei 
suplementari en la recollida de residus com a 
conseqüència del volum que generen 

100,00 € 

 
2.- Aquestes tarifes podran experimentar una minoració com a conseqüència de 
situacions excepcionals d’estat d’alarma, d’excepció o setge decretades per l’autoritat 
competent. 
 
Aquesta minoració vindrà determinada per l’aplicació d’un coeficient corrector que 
minorarà la quota tributària en proporció al temps durant el qual l’activitat 
desenvolupada a l’immoble s’hagi pogut veure suspesa, comptat a partir de l’entrada 
en vigor del Reial Decret i fins el moment en que ho determini l’autoritat competent. 
 
L’aplicabilitat del coeficient corrector a les tarifes relacionades serà a instància de part 
en la que l’interessat haurà d’acreditar que la seva activitat ha quedat parcialment o 
totalment paralitzada per les situacions excepcionals indicades, i es tractarà com una 
devolució derivada de la normativa del tribut. 
 
3.- Els coeficients correctors aplicables a les tarifes seran els següents: 
 

1 mes 2 mesos 3 mesos 4 mesos 5 mesos 6 mesos 

0,9167 0,83333 0,7500 0,6667 0,5833 0,5000 
 
7 mesos 8 mesos 9 mesos 10 mesos 11 mesos 12 mesos 

0,4167 0,3333 0,2500 0,1667 0,0833 0,00 
 
Article 7. 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 any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte 
en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 8. Administració, règim de declaració i cob rança. 
 
1.- Anyalment es formarà un padró en el què hi figuraran els contribuents afectats i les 
quotes respectives que es liquidin, per aplicació de la present Ordenança, el qual serà 
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exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, a efectes de reclamacions, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'edictes de la Corporació. 

 
2.- Transcorregut el termini d'exposició al públic, la Corporació resoldrà les 
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de base per 
als documents cobratoris corresponents. Pel cas de què al llarg de l'exposició pública 
no es formulés cap reclamació en vers el padró, s'entendrà definitivament aprovat, 
sense necessitat d'acord en aquest sentit de la Corporació. 
 
3.-Les baixes o modificacions hauran de cursar-se, al més tardar, en l'últim dia 
laborable del respectiu període, per a sorgir efecte a partir del seguint. Els que 
incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de la taxa. 
 
4.- 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 que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de 
l’article anterior. 
 
5.- 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 de cobrament següent al de la data en què 
s’hagi produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
 
Article 9. Infraccions i sancions. 
 
1.- Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l'Ordenança General. 
 
2.- Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga, es 
faran efectives per la via d'apressament, amb subjecció a les normes del Reglament 
General de Recaptació. 
 
3.- Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no 
hagin pogut fer-se efectives pel procediment d'apressament, per la declaració del qual, 
es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el què preveu el vigent Reglament 
General de Recaptació. 

 
Article 10. Normes de gestió, liquidació, inspecció  i recaptació. 
  
En allò no determinat en aquesta Ordenança, la gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació, es realitzarà d'acord amb el què determina la Llei General Tributària, el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i altra legislació reguladora de la matèria, 
així com les disposicions dictades o que es dictin per al seu desenvolupament. 
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Article 11. Normativa supletòria. 
 
En tot el no regulat en aquest ordenança, serà d'aplicació el què disposa el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 12. Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Tarragona que 
delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquesta Ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, un cop aprovada 
definitivament finalitzat el preceptiu període d’informació pública,  entrarà en vigor el 
dia de la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província i començarà a aplicar-se a 
partir del dia 1 de gener del 2008, continuant vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. 
 
Ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de juny de 2020. El seu 
període de vigència es mantindrà, una vegada complimentada la publicació definitiva, 
fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa, i entrarà en vigor, amb 
caràcter retroactiu, a partir de l’1 de gener de 2020. 
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Ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 17 de setembre de 2020. El 
seu període de vigència es mantindrà, una vegada complimentada la publicació 
definitiva, fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa. 
 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
 


