
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 
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 estableix 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. 
 
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  
 
1. Es podran acollir a una bonificació del 50 % els contribuents que tinguin ingressos 
inferiors a 6.800 € bruts anuals. 
 
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament 
de Serveis Socials, acreditant els ingressos, les condicions familiars, i acreditant 
mitjançant certificat de l’àrea d’hisenda del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya la excepció de la declaració de patrimoni ó declaració jurada 
en aquest sentit. 



 
3. Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del 
benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 
 
4. Si es concedís l’exempció ó la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici 
en què s’ha sol·licitat, sense ser considerats en cap cas amb caràcter retroactiu. 
 
5. 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. 
 
6. Gaudiran d’una bonificació fiscal els subjectes passius que, durant l’any natural (1 
de gener a 31 de desembre) anterior, realitzin un mínim d’aportacions de residus a les 
deixalleries comarcals de Castellnou de Seana, Mollerussa o bé deixalleria mòbil 
d’acord amb el quadre següent: 
 

Aportacions anuals % bonificació 
De 7 a 10 5% 
De 11 a 15 10% 
A partir de 16 15% 

 
Les aportacions a les deixalleries comarcals hauran d’estar espaiades en el temps i 
caldrà una aportació trimestral com a mínim per a poder gaudir de la bonificació. No es 
tindran en compte entrades del mateix dia. 
 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de forma 
expressa davant l’ajuntament aportant els justificants de les entrades realitzades a la 
deixalleria, corresponents a l’exercici anterior al de la meritació de la taxa. Seran 
exclosos de la possibilitat de gaudir de la bonificació els subjectes passius que hagin 
estat sancionats o amonestats per infringir les normes de recollida selectiva, amb 
relació a l’activitat que desenvolupen. 
 
Article 7è. Quota tributària  
 
  
Grup 0: 
Domicilis i habitants 
 
Import: 82,60 €/Habitatge   
Import: 12,95 €/Habitant 
 
Grup 1: COMERÇOS NO ALIMENTARIS: Drogueria, regals, decoració, bicicletes, 
congelats, merceria, cosmètica, papereria, estancs, roba (en gral), informàtica, 
electrodomèstics, fotografia, llampares, mobles, perruqueries, centres d’estètica. 
 
Import: 195,70 € 
 
Grup 1/1: Farmàcies. 
 
Import: 479,75 € 
 
Grup 2: Fruiteries, carnisseries, verduleries, peixateries, floristeries, forns i 
pastisseries amb elaboració, supermercats petits i mitjans. 
 



Import: 250,80 € 
 
Grup 3: Supermercats grans (amb gestió pròpia de paper i cartró). 
 
Import: 1.473,45 € 
 
Grup 4: Bars, cafeteries, forns i pastisseries sense elaboració i restaurants petits i 
mitjans. 
 
Import: 195,70 € 
 
Grup 5: Restaurants Grans. 
 
Import: 365,75 € i 432,46 € (Fora del nucli urbà). 
 
Grup 6: Acadèmies, locutoris. 
 
Import: 150,68 € 
 
Grup 7: Bancs i caixes, assegurances. 
 
Import: 522,50 € 
 
Grup 8: Pensions i Hostals (sense menjador). 
 
Import: 1.473,45 € 
 
Grup 9: Estacions de servei. 
 
Import: 522,50 € 
 
Grup 10: Residències geriàtriques. 
 
Import: 1.473,45 € 
 
Grup 11: Despatxos professionals i oficines en general. 
 
Import: 186,31 € 
 
Grup 11/1: Cooperatives i magatzems. 
 
Import: 479,75 € 
 
Grup 12: Instal·ladors (calefacció, aigua, llum i electricitat). 
 
Import: 171,00 € 
 
Grup 13: Forja, torn, fresa, tallers de reparacions cotxes, maquinària, etc. 
 
Import: 194,75 € 
 
Grup 14: Fusteria i fusteria metàl·lica. 
 
Import: 194,75 € 
 



Grup 14/1: Fusteria i fusteria metàl·lica grans. 
 
Import: 432,46 € 
 
Grup 15: Impremtes. 
 
Import: 282,15 € 
 
Els grups on la categoria vingui determinada per la superfície, aquesta es computarà 
de la zona destinada a la venta comercial. 
 
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 semestralment. 
 
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, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2010. Pel  que fa a la 
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada. 
 
 


