
2.4.- TAXA PER 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 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que 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 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria
de recollida d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o
establiments independentment que es faci ús del servei.

2. Aquest efecte, es consideren escombraries domiciliaries i residus sòlids urbans les
restes i les 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  contaminants,
corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de
mesures especials higièniques, profilàctics o de seguretat.

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 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es  refereix  l’article  36 de la  Llei  General  Tributària,  que  siguin  els  propietaris
registrals dels  immobles,  els  habitatges,  els  locals,  les naus,...  situats en els llocs,
places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, i els titulars dels rebuts
seran aquests.

2.  El  propietari  de  l’habitatge,  local,  nau,...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  38.1  i  39  de la  Llei
general Tributària.
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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 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions i bonificacions

Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de
solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari
mínim interprofessional.

Article 6è. Quota tributària

1.  La  quota  tributària  consistirà  en  una  quantitat  fixa,  per  unitat  de  local,  que  es
determina en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Tipologies de concepte:

Tarifa 1: 
«Es fa ús dels contenidors intel·ligents i compleix  amb la freqüència determinada a
l’apartat  3 d’aquest article.»

Tarifa 2: 
«Es  fa  ús  dels  contenidors  intel·ligents,  però  no  compleix  amb  la  freqüència
determinada a l’apartat 3 d’aquest article.»

Tarifa 3: 
«No es fa ús del contenidors intel·ligents.»

CONCEPTE TARIFA 

Habitatges. Tarifa 1 89,00 €

Habitatges. Tarifa 2 119,00 €

Habitatges. Tarifa 3 200,00 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys 

Tarifa 1

50,00 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys 

Tarifa 2

61,00 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys 

Tarifa 3

90,00 €
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Bars sense cuina.

Tarifa 1

160,00 €

Tarifa 2 210,00 €

Tarifa 3 250,00 €

Bars amb cuina.

Tarifa 1

200,00 €

Tarifa 2 250,00 €

Tarifa 3 300,00 €

Restaurants.

Tarifa 1

275,00 €

Tarifa 2 350,00 €

Tarifa 3 450,00 €

Hotels

Tarifa 1

1.400,00 €

Tarifa 2 1.500,00 €

Tarifa 3 1.800,00 €

Cases Rurals i allotjaments turístics

Tarifa 1

120,00 €

Tarifa 2 160,00 €

Tarifa 3 250,00 €

Comerços/oficines (sense fracció orgànica) 150,00 €

Comerços/oficines amb fracció orgànica

Tarifa 1

150,00 €

Tarifa 2 200,00 €

Tarifa 3 300,00 €

Polígon, activitats industrials 475,00 €
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3.  Criteris  que  s’estableixen  per  l’ús  del  contenidor  d’orgànica  com  a  mínim  les
següents freqüències si es genera residus d’orgànica

Concepte Freqüència

 Cops/anuals

Habitatges (orgànica) 52

Habitatges persones soles > 65 anys (orgànica) 52

Bars sense cuina 104

Bars amb cuina i restaurants 165

Hotels 120

Cases Rurals 15

Locals i Comerços (Activitat amb Orgànica) 96

4. Explicació del càlcul de la tarifa en funció de la freqüència:

L’aplicació de la tarifa es farà seguint els criteris fixats en el punt 3 de l’article 6 segons
la freqüència (cops/anuals) que el ciutadà utilitza el contenidor d’orgànica.

Per al càlcul de la freqüència s’utilitzaran les dades enregistrades per l’empresa de
tractament, de l’1 d’agost de l’any anterior al 31 de juliol de l’any actual «anualitat». 

La tarifa per un ús correcte, es veurà aplicada en el segon rebut de l’any. 

La gestió de cobrament dels rebuts es realitza en dos fraccionaments:

- L’import del 1  r   rebut   serà el 50% de l’import de la tarifa 2:  

CONCEPTE TARIFA 

Habitatges. 59,50 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys. 30,50 €

Bars sense cuina. 105,00 €

Bars amb cuina. 125,00 €
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Restaurants. 175,00 €

Hotels. 750,00 €

Cases Rurals i allotjaments rurals. 80,00 €

Comerços/oficines sense fracció orgànica 75,00 €

Comerços/oficines. 100,00 €

Polígon, activitats industrials 237,50 €

- L’import del 2  n   rebut  : s’aplicarà la diferència entre la tarifa aplicable al 2n semestre i
l’import del rebut pagat el 1r semestre; en funció de l’ús correcte o incorrecte (basat en
les freqüències detallades a l’article 6 punt 3 d’aquesta ordenança).

Article 7è. Meritació i obligació de contribuir.

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des de moment en què s’iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan es faci el servei municipal de recollida d’escombraries els carrers o
llocs on figurin els habitatges i els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa
que tinguin connectat el servei d’aigua i llum.

Les tarifes s’aplicaran per cada unitat de local o habitatge, considerant-se com a tal
qualsevol bé immoble de naturalesa urbana que es contempli com a unitat o element
imposable en l’Impost sobre Béns Immobles, excepte en el cas que, quan s’elabori o
revisi el padró de la brossa, es detecti que un habitatge que si bé a efectes de l’Impost
de  Béns  Immobles  està  considerat  com una  unitat,  però  que  en  canvi  de  “facto”
funciona com un habitatge “plurifamiliar  encobert”  pel  fet  que no s’hagi  efectuat  la
divisió horitzontal, li correspondrà pagar al titular del esmentat immoble un rebut de
brossa per a cadascun dels “habitatges encoberts” que s’identifiquin com a tal. Per a
poder certificar aquest extrem s’haurà de comprovar si cadascun d’aquests habitatges
encoberts  disposa  com  a  mínim  de  cuina,  lavabo,  dutxa  i/o  bany,  menjador  i
habitacions que constitueixen de manera formal una unitat independent i amés disposa
d’una entrada individualitzada que li dóna les característiques funcionals d’habitatge
independent.

Quan  un  establiment  mercantil  sigui  situat  en  dues  o  més  unitats  de  local,  però
constitueixi una sola unitat de servei o explotació, per a l’aplicació d’aquesta taxa es
considerarà com a local únic.

I per altres casos, s’aplicarà el mateix criteri.

2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el
primer dia de cada semestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeix amb
posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del semestre
següent.
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3. Els immobles no destinats a habitatge on no s’hi efectuï activitat, prèvia comunicació
per escrit del titular de la propietat, tributaran la meitat de la quota que li correspon, si
la  manca  d’activitat  és  durant  tot  l’any;  en  cas  contrari,  s’haurà  d’abonar  la  tarifa
corresponent.

Qualsevol  canvi  o  modificació  en  algun  rebut  d’escombraries,  que  es  sol·liciti  per
instància  de  part  o  d’ofici  per  l’ajuntament,  abans  del  tancament  del  padró
corresponent, es realitzarà de manera immediata.

4. Les quotes fixades en la tarifa, corresponen a una anualitat.

5.  Els  habitatges  on  no  resideixi  ningú;  prèvia  sol·licitud  i  declaració  jurada  del
propietari, els hi correspondrà la taxa d’escombraries «Habitatges. Tarifa 2....... 119,00
€. La sol·licitud tindrà caràcter pregat i s’haurà de demanar cada any.

La sol·licitud s’haurà de presentar en els següents períodes: 
1r semestre: entre l’1 de gener al 31 de març i en el 2n semestre:  entre l’1 de juny al 31
d’agost.  Fora  d’aquest  termini,  l’efectivitat  d’aquesta  sol·licitud  tindrà  efectes  al
semestre següent.

En el cas, de les adquisicions d’habitatges o canvis de lloguer d’habitatges efectuats
durant l’any, la tarifa aplicable també serà la de «Habitatges. Tarifa 2:...... 119,00 €».

Article 8è.  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 del primer trimestre.
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.

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, mitjançant un rebut derivat
de la matrícula.
4.  Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, i d’acord amb els articles
106.3 de la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  i  7  de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre,
l’Ajuntament té delegades les seves competències en matèria de cobrament de les
altes incloses en el padró de la taxa a la Diputació de Tarragona que realitzarà les
funcions pròpies d’aquesta gestió tributària mitjançant l’Organisme Autònom Local de
Gestió Tributària segons l seu esquema organitzatiu i amb respecte als principis que
regeixen la matèria.

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 77 i següents
de la Llei General Tributària.

138



Disposició Final

La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 17 d’octubre de
2019 i publicada al BOPT número inserció 2019-11317 de 20 de desembre de 2019, i
serà d’aplicació a partir de l‘1 de gener de 2020.

La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 8 d’octubre de
2020 i publicada al BOPT número inserció 2020-08928 d’1 de desembre de 2020.

La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 12 de novembre
de 2020 i  publicada al  BOPT número inserció 2020-09920 de 28 de desembre de
2020.

La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 28 d’octubre de
2021 i publicada al BOPT número inserció 2021-11161 de 29 de desembre de 2021.

La present ordenança ha estat modificada en sessió plenària de data 10 de març de
2022 i publicada al BOPT 2022-02089 de 28/03/2022.
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