ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 18
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 es 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 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.
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 requereixin 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 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 33 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. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual 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.

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
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
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:
2.

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any

Article 7è. 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 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 trimestre natural. Quan l'acreditament de la taxa es produeixi amb
posterioritat a aquesta data, la primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre següent.
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, que tindran
efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la
declaració.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà trimestralment, mitjançant un rebut derivat de la
matrícula.
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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 24 de novembre de 1989 entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1
de
gener de 1990 . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.

Observacions
Ordenances adaptades als conceptes i definicions legals de la llei 25/1988, referent a les taxes
per acord de gestió plenària de l’Ajuntament del dia 15 octubre del 1998.
Observació
Publicat al B.O.P. Núm. 149 de 12 de desembre de 1989 i adaptades segons B.O.P. Núm. 156
de 29 de desembre de 1998.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS:
Taxa per la recollida d’escombraries: ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 ).
Habitatge/local comercial o industrial……...73,65 euros/any.
Recollida fracció orgànica............................ 26,40 euros/any. Els magatzems quedaran
exempts de la taxa de recollida de fracció orgànica.
Total taxa....................... 100,05 euros/any.
Activitats de restauració, cases de colònies
i altres usos fora del casc urbà:....................143,00 €/any.
Cànon de deposició controlada
de residus municipals......................................

8,30 euros/any.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2012 I SEGÜENTS:
Article 6è. Quota tributària.
La quantia de la taxa reguladora modificada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
1.Habitatge/local comercial o industrial:
80,00 €/ any
3. Recollida fracció orgànica:
27,00 €/ any
4. Activitats de restauració, cases de colònies
i altres usos fora del casc urbà:
145,00 €/any.
Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 20 d´octubre de 2.011 i publicat al
BOP núm. 185 de 31 de desembre de 2.011.

TAXES VIGENTS PER A L’EXERCICI 2013 I SEGÜENTS:

Article 6è. Quota tributària.
La quantia de la taxa reguladora modificada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
1.Habitatge/local comercial o industrial:
3. Recollida fracció orgànica:

88,50 €/ any
29,50 €/ any

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 25 d´octubre de 2.012 i publicat al
BOP núm. 181 de 29 de desembre de 2.012.

MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA D´ESCOMBRARIES PER
L´EXERCICI 2013 I SEGÜENTS:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 1. Disposició general.
A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 19 d’aquest text legal i al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de residus, aquest Ajuntament estableix la taxa de recollida
d’escombraries, que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
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, allotjaments i locals o establiments
subjectes a activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
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
requereixin 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 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. Son subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida, transport i tractament de les escombraries, les persones físiques o jurídiques i les entitats a que
es refereix l’ article 35.4 de la Llei General Tributaria, que sol·licitin o resulten beneficiades o afectades
per la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència local que
constitueixin el fet imposable de la taxa be sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i
tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals o
solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que son els beneficiaris
del servei.
Article 4. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin
causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 35 de la
Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de
les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries
pendents en la data del cessament.
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la Llei
General Tributària.
Article 5. Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantia fixa, per unitat urbanística.
Les quotes de la taxa, seran les següents:
a) Recollida d’escombraries per habitatge/local comercial o industrial: 88,50 €/any.
b) Recollida d’escombraries per activitats de restauració,
cases de colònies i altres usos fora dels casc urbà:
145,00 €/any.
c) Recollida de fracció orgànica :
29,50 €/any.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
2. No obstant la previsió de l’apartat anterior, la Junta de Govern podrà acordar l'aplicació d’una
tarifa reduïda de fins al 50% de la quota, quan les circumstàncies personals i familiars ho facin necessari.
Article 7. Obligació de contribuir i meritació.
1. La taxa es merita 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 habitatges o locals utilitzats pels
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. La taxa merita el primer dia del període impositiu. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
Article 8. Normes de procediment i gestió.
1. Anualment es formarà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que
es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà exposat al públic pel termini d’un mes a
efectes de reclamacions.
2. Està terminantment prohibit dipositar als recipients normalitzats destinats a residus domiciliaris,
qualsevol altre tipus d’abocament, enderrocs, materials, etc., que per les seves característiques no puguin
ser classificats com inert o assimilables als residus urbans, així com els que presentin un risc potencial per
a la salut o el medi ambient.
L'abocament de residus s'efectuarà obligatòriament en els tipus de recipients normalitzats que en el seu
cas assenyali l'Ajuntament, tenint l'obligació, els usuaris, de mantenir-los i conservar-los en adequades
condicions d'higiene, així com d’ajustar-se als horaris i normativa que s'assenyali pel seu dipòsit en els
mateixos.
3. Els contribuents i els seus substituts estan obligats a declarar les altes dins del termini de 30 dies des
que es va produir aquella. La no realització d’aquesta donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats
conforme a les disposicions legals vigents.
4. Pel càlcul del deute tributari es tindran en compte les següents normes d’aplicació:
a)Habitatges.

La taxa recaurà sobre cada unitat d’habitatge, considerant-se així tot bé de naturalesa urbana que es
consideri unitat o element d’imposició a efectes de l’IBI. Si en una unitat impositiva a efectes de l’IBI hi
consta dos o mes unitats d’habitatge, la taxa s’aplicarà a cadascuna d’aquestes unitats.
b)Activitats econòmiques i altre usos diferents als d’habitatge.
- S’entendrà que al local s’exerceix una activitat econòmica, industrial, comercial,professional o artística,
quan aquesta estigui subjecta a l’Impost sobre activitat econòmiques, encara que per raó de
circumstàncies especials el titular estigui exempt del pagament d’aquest impost.
- Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin al propi.
habitatge, només s’acreditarà la tarifa de l’activitat i no la de l’habitatge, sempre que hi hagi un accés únic
per a l’activitat i l’habitatge, en el cas que l’habitatge tingui 2 accessos, un accés per a l’activitat i l’altre
per a l’habitatge s’acreditaran ambdues tarifes.
- Activitats de restauració, cases de colònies i altres usos fora del casc urbà. S’aplicarà la taxa aprovada
per aquest tipus d’activitats.
c) Magatzems. La taxa recaurà sobre cada unitat de naturalesa urbana que es consideri unitat o element
d’imposició a efectes de l’IBI. En aquestes unitats d’urbana únicament s’aplicarà la quota general de la
taxa, quedant exclosa la part afectada a la recollida de fracció orgànica.

Article 9.
Les baixes i/o modificacions al padró d’escombraries d’habitatge i locals sense activitat hauran de cursar se com a màxim el darrer dia laboral del respectiu període impositiu, per a sortir efectes a partir del
següent.
Aquells que incompleixin l’obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
Article 10.
1. Les altes per nova construcció o per implantació de noves activitats comercials,industrials o
professionals que es produeixin dins de l'exercici sortiran efectes des de la data en què es meriti la taxa.
En els casos d'altes per noves construccions l’import de la taxa a satisfer es prorratejarà per trimestres
naturals, prenent com a data d’alta la del certificat final de l'obra.
Article 11.
1. Els titulars d’activitats que, d’acord amb l’establert al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, 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 dels
residus, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
Així mateix, els titulars d’activitats que compleixin el previst en l’apartat anterior hauran d’acreditar,
durant el mes de gener de cada exercici, que l’esmentat gestor autoritzat ha dut a terme durant la totalitat
del període impositiu anterior la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat
corresponent, en cas contrari es procedirà per part de l’Ajuntament a practicar les liquidacions de la taxa
que procedeixin.
2. 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 municipis
s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establerta la corporació i per tant, tindrà
aquesta la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
3. Els titulars d’activitats als quals fa referència aquest article que no acreditin cada any davant
l’Ajuntament, durant el primer mes del respectiu període impositiu, la contractació anual del servei amb
un operador privat autoritzat i que a l’acabament de l’exercici anterior figurin com a subjectes passius de
la taxa de recollida, conducció, trasbalsament, abocament, manipulació i eliminació d’escombraries

comercials exigibles en aquella data, romandran integrats al padró que per a la gestió de la taxa establerta
en la present ordenança aprovi l’Ajuntament.

Article 12. Gestió per delegació
Les funcions en matèria de recaptació d’aquesta ordenança han estat delegades per l’Ajuntament a la
Diputació de Lleida, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2013, les quals seran exercides per
l’administració delegada.
El cobrament de les quotes s’efectuarà d’acord amb el calendari de cobrança que aprovi l’OAGRTL de la
Diputació de Lleida, mitjançant rebut derivat del padró.
Article 13. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran d’acord el que preveu la Llei General
Tributària, la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia --------------- de 2013 i amb efectes de l’1 de gener de 2013 i
continuarà vigent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
Juneda, 21 de febrer de 2013.

Observació: Aprovat per l´Ajuntament en Ple en sessió de 21 de febrer de 2.013 i publicat al
BOP núm. 63 de 16 d´abril de 2.013.

