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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
 
 
Article 1r. Fonament 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, i d acord amb allò que es 
disposa en els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de 
les hisendes locals, i en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada 
per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 9/2008, del 10 de juliol, aquest Ajuntament 
modifica  la taxa per recollida d’escombraries, que s’ha de regir per aquesta Ordenança 
Fiscal, les normes de la qual s atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial 
decret legislatiu 2/2004. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa donant compliment al que preveu l´art. 20 del Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 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’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de 
serveis. També constitueix el fet imposable de la taxa , el tractament i la eliminació de brossa 
i els residus. 
 
2.- A aquest efecte, 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 requereixen 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 
residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris. 
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c) Recollida de runes d’obres. 



  

d) Altres residus tòxics o perillosos 
 
4.- Constitueix també fet imposable de la taxa, la prestació del servei municipal 
complementari de recepció voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials que generen les activitats del comerç al detall i a l’engròs, l’hostalera, els bars, 
els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus de la indústria que tenen la 
consideració d’assimilables als municipals. 
 
5.- No estan subjectes al pagament de total o parcial de la taxa els titulars de les activitats 
que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment mitjançant 
un gestor autoritzat, sempre que: 

a) Es demani de forma expressa a l’ajuntament la no subjecció. 
b) Es justifiqui documentalment davant d’aquesta Administració que es realitza un gestió 
correcta dels residus comercials, d’acord amb les previsions de la Llei 6/1993, segons les 
modificacions introduïdes per la Llei 15/2003 de 13 de juny. 
 

En conseqüència, pel que fa a titulars d’activitats que generen residus comercials, la 
subjecció al pagament de la taxa es dóna quan aquells s’han d’acollir al sistema municipal 
de gestió dels residus, perquè no hagin optat per realitzar la gestió  mitjançant un gestor 
autoritzat o hagin optat per aquest darrer sistema però de forma parcial. 

 
Article 3r. Obligació de contribuir 
 
La motivació directa de la prestació del servei de recollida i tractament d’escombraries es 
fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això que l’obligació de contribuir neix 
de la prestació general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la 
seva utilització, sempre que el servei es presti en els carrers o sectors en els quals estiguin 
ubicats els habitatges, allotjaments, locals i establiments, llevat que per l’ús i destí dels 
mateixos, el servei municipal de recollida dels residus que generin no  constitueixi el fet 
imposable de la taxa, i per tant estigui sotmès al règim de preu públic o privat. 
 
Article 4t. Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, segons preveu 
l´art. 23 del Reial decret legislatiu 2/2004 i els obligats tributaris a què es refereix l’article 35 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti el 
servei, ja sigui a títol de propietari, concessionari, usufructuari, habitacionista, arrendatari o, 
fins i tot, de precari. 
 
2.- El propietari, o usufructuari en el seu cas, dels habitatges o locals ha de tenir la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, sempre que per la seva naturalesa 
estigui subjecte al pagament del tribut. És per això que podrà fer repercutir, si s’escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges i locals, beneficiaris del servei. 
 
Article 5è. Responsables 
 
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l article 42 de la Llei General Tributària. 
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2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l abast que assenyala l article 43 de la Llei general tributària. 
 
Article 6è. Beneficis fiscals i bonificacions  
 
Apartat 1r.-  D’acord amb la disposició addicional novena de la Llei 39/88, no es reconeixerà 
cap benefici fiscal que no sigui l’establert per la Llei de règim local, o en les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Apartat 2n.- S’estableix la bonificació de la taxa “Grup 1”, apartat “per persona”, a aquelles 
famílies que reuneixin la condició de família nombrosa, no aplicant-se partir del tercer fill/a 
inclòs/a, estant empadronats en un mateix domicili. 
 
Aquesta bonificació es de caràcter pregat, havent-se de presentar a l’Ajuntament la seva 
sol·licitud, que s’acompanyarà de la documentació acreditativa de la condició de família 
nombrosa i del Llibre de família. 
 
En el cas que es sol·liciti amb posterioritat al meritament de la taxa tindrà efectes des del 
període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que pugui tenir caràcter 
retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud de bonificació es realitzi mentre el 
rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en 
la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. 
 
Article 7è. Quota tributària 
 
1.-  La quota tributària consisteix per als domicilis en una quantitat fixa per habitatge i una 
part variable per cada habitant. 
 
La quota tributària per unitat de locals comercials, de serveis o empresa consisteix en una 
quantitat fixa, que és determina en funció de la seva naturalesa  i ús. 
 
2.- A l’efecte de l’aplicació d’aquesta taxa, s’entén per unitat física de local, tota construcció 
que, sola o agrupada, permet un mateix ús i destí, ja sigui com habitatge ocupat o sense 
ocupar i local. Així mateix, s’ha d’entendre per habitatge aquell immoble destinat a domicili 
de caràcter familiar, o aquells allotjaments que no excedeixin les deu places. 
 
3.- Quan en un mateix local o habitatge, per l’aprofitament, sigui possible l’aplicació de més 
d’un grup, s’aplicarà sempre la suma de les quotes dels dos grups. 
 
4.- Per als locals comercials, de serveis o altres contemplats en el següent quadre, s’aplicarà 
la quota corresponent a cada grup en funció de la seva naturalesa i dins d’aquest la que l’hi 



  

correspongui en funció de la seva categoria, seguint els criteris de superfície, nombre de 
menús, nombre de treballadors, nombre d’habitacions o nombre de llits. 
 
Grup 1: 
Domicilis  
 
Per habitatge  85,00 € any 
Per persona   14,90 € any 
 
Grup 2:  
 
Subgrup 2.1. 
Comerços no alimentaris tals com: drogueries, regals, decoració, bicicletes, congelats, 
merceria, , papereria, estanc, farmàcies, roba, informàtica, electrodomèstics, fotografia, 
llampares, mobles, cosmètica, etc. 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

M2 <60 60-100 101-300 301-600 601-1000 >1000 

€ 141,99 143,08 206,43 207,52 620,39 621,47 1.240,79 1.241,88 2.068,70 2.069,81 2.689,10 

 
Subgrup 2.2. 
Comerços no alimentaris tals com: perruqueries i centres d’estètica. 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

M2 <60 60-100 101-300 301-600 601-1000 >1000 

€ 131,23 132,24 190,79 191,8 573,38 574,38 1.146,76 1.147,77 1.911,93 1.912,95 2.485,31 

 
Grup 3:  
Fruiteries, carnisseries, verdulaires, peixateries, floristeries, forns i pastisseries amb 
elaboració i supermercats petis i mitjans. 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

M2 <20 20-40 41-60 61-80 81-100 >101 

€ 141,99 287,26 288,35 605,09 606,20 907,65 908,75 1.210,20 1.211,30 1.511,66 1.512,76 3.024,42 

 
Grup 4:  
Supermercats grans (amb gestió pròpia de paper i cartó). 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

M2 <300 301-500 501-800 801-1000 1001-2000 >2000 

€ 379,00 565,78 566,87 943,69 944,79 1.509,48 1.510,58 1.887,40 1.888,49 3.774,80 3.775,89 5.662,20 

 
Grup 5:  
Bars, cafeteries, forns i pastisseries sense elaboració i restaurants petits i mitjans. 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

M2 <30 30-40 41-60 61-80 81-100 >100 
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€ 168,58 169,59 232,18 233,19 348,27 349,28 464,36 465,37 580,45 581,46 755,09 

 
Grup 6:  
Restaurants grans (amb gestió pròpia de paper-cartró i vidre). 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 

Mitjana menús/dia  <100 101-200 201-300 301-400 >401 

€ 388,65 480,51 481,52 960,01 961,01 1.440,51 1.441,53 1.920,01 1.921,02 2.400,52 
 
Grup 7:  
Acadèmies i locutoris. 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

M2 <60 61-70 71-80 81-90 91-120 >120 

€ 141,99 143,08 168,19 169,30 192,23 193,32 216,27 217,35 288,35 180,21 360,44 

 
Grup 8:  
Entitats bancàries, caixes i corredoria d’assegurances. 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº 
treballadors <5 5 a 6 7 a 8 9 a 10 11 a 12 >12 

€ 202,06 203,16 303,64 304,73 405,23 406,34 505,71 506,79 607,29 608,37 789,69 

 
Grup 9:  
Pensions i hostals sense menjador 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº 
habitacions <20 20-30 31-40 41-50 51-60 >60 

€ 131,23 132,24 201,89 202,91 269,53 270,54 336,16 337,16 403,79 404,8 524,92 
 
Grup 10: 
Estacions de servei 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 
Nº 
treballadors <3 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 >10 

€ 335,32 336,41 670,63 671,72 1.005,96 1.007,04 1.341,27 1342,36 1.676,60 1.677,69 2.179,02 
 
Grup 11: 
Residències geriàtriques 
 



  

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº llits <20 20-50 51-70 71-100 101-200 >200 

€ 1.692,98 1.694,08 4.454,18 4.455,26 6.235,63 6.236,72 8.908,37 8.909,45 17.815,64 17.816,72 23.161,09 

 
Grup 12: 
Despatxos professionals, cooperatives, magatzems i oficines en general. 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº 
treballadors <5 5 a 7 8 a 12 13-15 16-25 >25 

€ 141,99 143,08 235,93 237,01 404,12 405,23 504,61 505,71 842,13 843,21 1.094,43 
 

 
Grup 13: 
Instal·ladors (calefacció, aigua, llum, electricitat) 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº 
treballadors <3 3 a 5  6 a 10 11 a 15 16 a 20 >20 

€ 141,99 143,08 286,16 287,26 572,33 573,42 858,51 859,59 1.145,76 1.146,85 1.488,73 
 

 
Grup 14: 
Tallers de forja, torn, fresa i tallers mecànics de cotxes i maquinària agrícola. 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº 
treballadors <5 5 a 7 8 a 12 13-15 16-25 >25 

€ 141,99 143,08 223,90 225,01 320,03 321,11 479,48 480,59 638,96 640,05 831,20 
 
Grup 15: 
Tallers de fusteria i fusteria metàl·lica 
 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

Nº 
treballadors <3 3 a 5 6 a 10 11 a 15 16-20 >20 

€ 174,76 175,85 436,90 437,99 873,80 874,89 1.310,69 1.311,79 1.746,49 1.747,59 2.270,77 

 
Grup 16: 
Impremtes 
 
CATEGORIA 1 2 3 4 5 
Nº 
treballadors 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 >8 

€ 323,31 324,39 970,99 972,10 1.618,70 1.619,80 2.264,22 2.266,41 3.236,32 
 
Els grups on la categoria vingui determinada per la superfície, aquesta es computarà de la 
zona destinada a la venta comercial. 
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5.- Quan l’alta de l’habitatge o comerç es fa en el primer semestre, s’abonarà en concepte de 
taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’alta de l’habitatge o comerç es fa en 
el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual." 
 
Article 8è. Acreditament 
 
1.- S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la 
prestació del servei. S’entén iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan 
es trobi establert i en funcionament 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. 
 
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, llevat dels 
casos d’inici i cessament de la prestació del servei, en els quals aquest serà des de l’inici fins 
al final d’any o des de l’u de gener fins la data de cessament. 
 
Article 9è.  Declaració i ingrés.  
 
1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en la qual s’acrediti per primera vegada la 
taxa, els subjectes passius han de formalitzar la seva inscripció a la matrícula. Així mateix, 
han de presentar, amb aquesta finalitat, la declaració d’alta corresponent, ingressant 
simultàniament la quota de l’any en curs. 
 
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 de cobrament següent al de la data en què s’hagi realitzat 
la declaració. 
 
3.- En el cas que el subjecte passiu no es doni d’alta per la seva inclusió al cens, 
l’Administració podrà procedir a practicar liquidació pels tràmits i exercicis que 
corresponguin, una vegada sigui atorgada la llicència de primera ocupació, o bé, en el 
moment en què es practiquin liquidacions pel concepte d’Impost de Béns Immobles. I, una 
vegada, notificada la liquidació d’ingrés directe al subjecte passiu, causarà alta al padró per 
propers exercicis. 
 
4.- L’incompliment de les obligacions assenyalades en els apartats 1er i 2n del present 
article, constitueixen infracció tributària, essent d’aplicació la normativa recollida a 
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret 
públic local / Llei General de Tributària. L’Ajuntament pot liquidar d’ofici les quotes meritades 
i no prescrites. 
 



  

5.- El cobrament de les quotes descrites en les tarifes es farà  semestralment,  sí bé i 
l’Ajuntament ho considera necessari podrà establir que el pagament de la quota es realitzi 
per períodes trimestrals o quadrimestrals. 
 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s´ha d’actuar d’acord a allò que disposen els articles del Títol IV 
de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable. 
 
Disposició Final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província. Pel que fa a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o 
derogada. 
 
 
 
 
 
La Secretària        Vist i Plau 
Eva Torné i Vallverdú      L’alcaldessa 
         M. Dolors Pascual Miquel  
 
 
 
 
 
 
D I L I G È N C I A.-  Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que consta de 10 
articles i una disposició final, va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió del dia 12 de 
novembre de 2020 i publicada íntegrament en el BOP núm. 250 de data 29 de desembre de 2020, al 
tauler de l’Ajuntament i a l’e-tauler de la web municipal. 
 
La secretària, 
 
 
 
 
Eva Torné i Vallverdú 
Vilanova de Bellpuig, 11 de gener de 2021 
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