
 

 

F10. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS 
URBANS. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 
del 15 al 19 d’aquest text legal 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 les taxes pels 
serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans, que es regiran per la present ordenança. 
 
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans domiciliaris 
 
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 sòlids urbans domiciliaris la 
prestació dels serveis següents: 
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans generats al terme 
municipal. 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 
 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans 
les restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels 
domicilis i solars dels 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 
e) Restes de poda i d’altres restes vegetals 
 
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 
sòlids urbans les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
33 de la Llei general tributària que siguin propietaris d’immobles en sòl urbà. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
immobles, 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. Exempcions i bonificacions 
 
B) Bonificacions 
 
1. Podran beneficiar-se d’una bonificació del 50% de la taxa les famílies nombroses, 
que compleixin el següents requisits: 
a) Que la unitat familiar no superi uns ingressos límit. 
Aquest ingressos límit es determinaran multiplicant per 10.000,00 euros pel coeficient 
que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar, d’acord 
amb el següent escalat: 
 
Fins a 3 fills: 1,60. 

Fins a 4 fills: 1,90. 

Fins a 5 fills: 2,20. 

Fins a 6 fills: 2,50. 

Per cada fill de més s’ha d’augmentar el coeficient en 0,30. 

En cas que un fill de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’aplicarà el coeficient corresponent a un 
fill més. 

S’assimilen a les famílies nombroses les famílies monoparentals sigui quin sigui el 
nombre de fills, d’acord amb el següent escalat: 

Amb 1 fill: 1,10. 

Amb 2 fills: 1,30. 

Amb 3 fills: 1,60.  

Amb 4 fills: 1,90. 

Amb 5 fills: 2,20. 

Amb 6 fills: 2,50. 

Per cada fill de més s’ha d’augmentar el coeficient en 0,30. 

 
2. Les persones que visquin soles en un habitatge gaudiran d’una bonificació del 50%. 
 



 

 

3. Les famílies amb necessitats econòmiques podran gaudir d’un bonificació del 50 
%, sempre que compleixin els següents requisits: 
 

a) Quan els membres de la unitat familiar es trobin en situació d’atur, i 
n’hagin exhaurit les prestacions la meitat dels membres de la unitat 
familiar, sempre i quan els ingressos no superin a la Renda Mínima 
d’Inserció multiplicada per 1,38 per a l’any 2020. 

b) En el cas que tinguin un sol habitatge i aquest sigui el domicili habitual i 
no obtinguin ingressos per rendiments patrimonials. 
 

Per tal de gaudir de qualsevol de les bonificacions, les persones interessades hauran 
d’acreditar la seva situació referida a la data de presentació de la sol·licitud, declarar 
que compleixen els requisits i juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar la 
documentació justificativa següent:  
 
1) Còpia de les declaracions de l’IRPF presentades a l’administració d’hisenda més 
recent (en funció de la data de la sol·licitud) o de l’exercici anterior, en la que hi figurin 
totes les persones que formen la unitat familiar resident en el domicili pel qual es 
sol·licita la bonificació. En cas de que tots o algun membre de la unitat familiar no 
tingui obligació de presentar aquesta declaració, caldrà aportar certificació acreditativa 
d’aquest extrem expedida per l’Agència Tributària. 
 
2) Treballadors en situació d’atur: certificat acreditatiu de l’Oficina de Treball sobre la 
situació en la que es troben totes les persones que conviuen a l’habitatge en qüestió i 
podrien estar treballant, significant si cobren el subsidi, i la quantia d’aquest. 
 
3) Còpia compulsada del carnet de família nombrosa o monoparental, segons el cas. 
 
4) Serà requisit imprescindible que la persona sol·licitant estigui inscrita al Padró 
Municipal d’Habitants, i en els tipus de bonificació 1 i 3, tots els membres de la unitat 
familiar hauran d’estar inscrits al Padró Municipal d’Habitants. 
 
5) El sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa, o acreditar que suporta el seu 
pagament.  
 
6) Els interessats podran sol·licitar la bonificació en el moment que compleixin les 

condicions fixades. En els supòsits de les bonificacions 1 i 3, caldrà fer la 
sol·licitud cada any, no es renovarà automàticament. 
 
Article 6. Quota tributària (residus domiciliaris) 
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 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: 
 



 

 

    198,45 euros per habitatge 
 
 
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 immobles 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. 
 
Article 8. Règim de 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 que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de 
l’article anterior. 
 
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, o s’hagi produït la variació. 
 
El pagament de la quota tributària es realitzarà de forma fraccionada, en dos terminis, 
de conformitat amb el calendari fiscal que anualment aprovi l’ajuntament. 
 
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recepció 
voluntària, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials. 
 
Article 9. Fet imposable 
1. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptibles de ser 
prestats pel sector privat -autoritzat per a la prestació del servei, en els termes 
previstos a la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i 
eliminació dels residus comercials. 
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents: 
a) Recollida dels residus comercials 
b) Tractament i eliminació del residus comercials 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, 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. 
 



 

 

Article 10. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de 
recepció voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 
general tributària que: 
a) Se’ls presti el servei . 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials, assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant 
l’ajuntament que tenen contractat 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 d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a la data 
d’entrada en vigor. 
 
3. Cas que no es 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 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si 
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 11. 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 12. Quota tributària (residus no domiciliaris) 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de 
recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, 
per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels 
immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

CONCEPTE QUOTA 

Epígraf primer. Despatxos professionals  

Per cada despatx professional 176,40€ 

Epígraf segon. Allotjaments, Cases rurals, ARIS  



 

 

Allotjaments, Cases rurals, ARIS 198,45€ 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  

A) Supermercats, economats i cooperatives 198,45€ 

B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 198,45€ 

C) Peixateries, carnisseries i semblants 198,45€ 

Epígraf quart. Establiments de restauració  

A) Restaurants 330,75€ 

B) Cafeteries, bars 330,75€ 

C) Empreses de càtering 347,29€ 

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis 

 

A) Indústries 198,45€ 

B) Oficines bancàries 198,45€ 

C) Grans magatzems 198,45€ 

D)Magatzems (edifici exclusiu) 198,45€ 

E) Altres locals no expressament tarifats 198,45€ 

 
En supòsits d’establiments que necessitin la instal·lació específica de contenidors per 
a ús exclusiu, es signarà un conveni per liquidar la taxa per l’import real del cost 
d’aquest servei. 
 
Article 13. Acreditament i període impositiu 
1. La taxa per la prestació del servei complementari, de recepció voluntària, de 
recollida, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de 
sol·licitar-se o prestar-se el servei. 
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de 
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei. 
 
Article 14. Règim de declaració i ingrés 
Els subjectes passius de la taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials vindrà obligat a practicar l’autoliquidació 
de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la 
sol·licitud del servei i, per exercicis següents, mentre no hagi comunicat la seva 
voluntat de no recepció del servei, serà liquidada per l’ajuntament i el cobrament de 
les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini. 
 
El pagament de la quota tributària es realitzarà de forma fraccionada, en dos terminis, 
de conformitat amb el calendari fiscal que anualment aprovi l’ajuntament 
 
Article 15. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 
regulades en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
general tributària i l’ordenança general. 
 
Article 16. 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 o 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 pel 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 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29 d’octubre de 2003 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 15 de desembre de 2003, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
Modificació 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 13 de setembre de 2021 va aprovar 
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, CVE 2021-
08329, de data 30 de setembre de 2021. Sense haver-se produït cap reclamació, 
d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat al 
BOP CVE 2021-10236, de data 30 de novembre de 2021. 
 
 


