Ordfis 14

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

TAXA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS

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 allò
que disposen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s'aprova al text refós de la Llei 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 a allò que disposa l'article 57 de l'esmentat text refós
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges i locals destinats a
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis en general, així com el
servei de recollida de residus de paper i cartró d'origen comercial.
2. Es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'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 els que la seva
recollida o abocament dels quals requereixin l'adopció de mesures especials higièniques,
profilàctiques o de seguretat.
3. Es consideren residus de paper i cartró d'origen comercial, els generats per l'activitat pròpia
del comerç al detall i a l'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així
com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la llei de residus, tenen la
consideració d'assimilables als municipals.
4. 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. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents 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, bé sigui a títol
de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. A aquestes efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que tenen
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contractar, durant tot l’exercici, amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar en el
termini corresponent al període de pagament en voluntària de l’esmentada taxa.
3. Cas que no porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials
assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals on s'ubiqui l'activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
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. Exempcions i bonificacions
1 De la tarifa d'aquesta Ordenança gaudiran d'una exempció del 100 % de la quota de
l'habitatge habitual d'aquells contribuents que tinguin la consideració de pensionistes o jubilats i
que els seus ingressos líquids a percebre, no superin el salari mínim interprofessional. Es
computaran com a ingressos, la suma de tots els que percebin les persones que convisquin a
l'habitatge habitual conjuntament amb el contribuent.
La documentació requerida per comprovar el compliment de les condicions serà la següent:
a) Certificat d'empadronament i/o convivència.
b) Justificant d'ingressos.
També podran gaudir d'aquesta exempció, previ informe de l'Assistent Social, aquelles famílies
que per problemes econòmics no disposin de prou recursos per fer front a l'esmentada
despesa.
2. Així mateix, gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota corresponent al seu habitatge
únic i habitual, aquells contribuents que, en la data de meritament de la taxa, estiguin a l’atur,
inscrits com a demandants d’ocupació i obtinguin ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional per unitat familiar. Es computaran com a ingressos, la suma de tots els que
percebin les persones que convisquin a l’habitatge habitual conjuntament amb el contribuent.
Si hi ha més persones (no membres de la unitat familiar) vivint a l’habitatge, el límit d’ingressos
a considerar serà el següent:
1 membre més SMI + 20%
2 membres més SMI + 40%
3 membres o més SMI + 50%
Per gaudir d’aquesta bonificació, cal que el contribuent, aporti la documentació que ho acrediti
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3. a) Per beneficiar-se de les exempcions previstes en l'apartat 1, els contribuents hauran de fer
una petició que podran presentar des de l'inici del període impositiu fins a l'últim dia del
pagament en voluntària de la taxa, adjuntant la documentació que acrediti que reuneixen els
requisits indicats.
b) Per beneficiar-se de les bonificacions previstes en l'apartat 2, cal que el contribuent, ho
demani dintre del mes de gener de cada any, aportant la documentació que ho acrediti.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació que constitueix el fet imposable, consistirà en
una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa, la
destinació dels immobles i la seva situació.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la següent:
TARIFA

Import Anual
Unitat Euros

1.HABITATGE:
a) Habitatge unifamiliar i plurifamiliar

119,07

b) Habitatge unifamiliar i plurifamiliar (pensionistes i jubilats)
c) Habitatge unifamiliar i plurifamiliar (aturats)
d) Habitatge amb reducció per utilització de la deixalleria.
Reduccions sobre els apartats a i c):
d.1) 5 vegades d’ús de la deixalleria 10% de reducció

0,00
59,54

d.2) 5 vegades d’ús de la deixalleria 10% de reducció (aturats)
d.3) 6 vegades d’ús de la deixalleria 12% de reducció

53,58
104,78

d.4) 6 vegades d’ús de la deixalleria 12% de reducció (aturats)
d.5) 7 vegades d'ús de la deixalleria 14% de reducció

52,39
102,40

d.6) 7 vegades d'ús de la deixalleria 14% de reducció (aturats)
d.7) 8 vegades d'ús de la deixalleria 16% de reducció
d.8) 8 vegades d'ús de la deixalleria 16% de reducció (aturats)
d.9) 9 vegades d'ús de la deixalleria 18% de reducció

51,20
100,02
50,01
97,64

d.10) 9 vegades d'ús de la deixalleria 18% de reducció (aturats)

48,82

d.11) 10 vegades o més d’ús de la deixalleria 20% de reducció

95,26

d.12) 10 vegades o més d’ús de la deixalleria 20% de reducció (aturats)

47,63

107,16

2.ESTABLIMENTS COMERCIALS AL " DETALL " I LOCALS DE NEGOCI,
ETC.
a)
b)

Establiments de venda al "detall" i serveis terciaris, tendes, comerços
Locals tancats, sense activitat o buits

291,83
186,72

c)
Locals i/o parades tancades, sense activitat o buits dintre del recinte
dels mercats d’abast situats al c/. Palau d’Ametlla, 13 i F. Garcia Lorca, 9
79,48
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d)
e)
f)

Bars, cafeteries o establiments de caràcter similar
Restaurants i similars
Botiga de verduleries i peixateries

427,64
685,13
427,63

3.ESTABLIMENTS de venda en règim de autoservei o mixt de qualsevol
classe de productes:
a) Fins a 99 m2
365,05
b) De 100 a 200 m2
1.503,99
c) De 201 a 400 m2
3.007,65
d) De més de 400 m2
6.014,53
4.INDÚSTRIES
a) Naus industrials sense activitat
b) Fins a 10 obrers
c) De 11 a 30 obrers
d) De 31 a 50 obrers
e) De 51 a 100 obrers
f) De 101 a 250 obrers
g) De 251 a 500 obrers
h) De 501 endavant

317,80
499,53
658,69
825,12
2.096,92
4.331,85
8.145,07
11.168,22

5.MENJADORS:
a) A l'aire lliure i activitats similars, per cada taula per a 8 persones

13,46

6.DISCOTEQUES I SALES DE BALL
a) Fins a 1000 persones de capacitat
b) De 1001 fins a 2500 persones de capacitat
c) De més de 2500 persones de capacitat

901,30
3.656,98
9.708,85

3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter d’irreduïbles i corresponen a l’any.
4. En el supòsit de que una activitat comercial o industrial comprengui l'ocupació de dos o més
locals contigus, dividits exclusivament per un envà, encara que no tinguin comunicació entre
ells, restaran obligats al pagament únicament d'una taxa corresponent als dos o més locals.
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 i de recollida de paper/cartró d'origen
comercial, 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.
3. En el cas d’obertura de noves activitats en locals comercials tancats, les quotes corresponent
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per aquesta taxa, tindran efectes a partir del període impositiu següent.
4. En el cas de baixa per cessament per a l’exercici de l’activitat en locals comercials, les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals amb dret a devolució si s’ha satisfet la quota
integra anual
Article 8. Declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que s'acrediti per primera vegada la taxa,
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matricula i presentaran, a aquest
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que
correspongui que es prorratejarà per trimestres naturals.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matricula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període impositiu següent al de la data en que s'hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determina l'Ajuntament.
4. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic
gaudiran d'un fraccionament del deute en tres terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes que es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província.
5. Per poder beneficiar-se de les tarifes regulades als apartats 2-b i c i 4-a), els interessats
hauran d'acreditar, cada any, mitjançant un escrit que ha de presentar en el mes de gener,
manifestant que els locals i/o la nau o industria, objecte de la taxa es troba tancant i sense
activitat, al inici del període impositiu.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen, d'acord amb allò que
determina l'article 11 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.
Disposició final
La present Ordenança, que regirà a partir del 1er. de gener de 2006, ha estat aprovada pel Ple
l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2005.

DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 14 ha estat modificada,
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
31/10/2018 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2018.
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