Ajuntament de Vall-llobrega

Expedient: X2021000673

Ordenança Fiscal núm. 6
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES
Article 1.- FONAMENT LEGAL
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 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per recollida, transport i tractament d'escombraries, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentat RDL 2/2004.
Article 2.- FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis de recepció
obligatòria de recollida domiciliària, transport i tractament de les escombraries i residus
sòlids urbans generats pels habitatges i pels locals i establiments on s'exerceixin
activitats econòmiques, excloent les activitats agrícoles i ramaderes.
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 exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les
runes d'obres, les matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que
la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques,
profilàctiques o de seguretat.
Article 3.- SUBJECTE PASSIU
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'usdefruit, d'habitant, d'arrendatari o,
fins i tot, de precari.
En el cas del servei prestat per activitats econòmiques tindran la consideració de
subjectes passius les persones físiques o jurídiques que constin com a titular
d'activitats econòmiques en els corresponents padrons d'altes o liquidacions de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques i les susceptibles d’obtenir una llicència medi
ambiental regulada o sota les anomenades activitats innòcues.
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.
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Article 4.- RESPONSABLES
1. Respondran 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. 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 43 de la Llei General Tributària
Article 5.- 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 correspongui al salari
mínim interprofessional.
Article 6.- BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat, constituirà la
base imposable.
2.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa que es determinarà
individualment en funció de la naturalesa i el destí dels immobles, segons l’aplicació
del següent quadre de tarifes anuals:
CONCEPTE
A) Habitatges
B) Comerços, oficines, botigues, tallers, establiments
d’alimentació i similars
C) Bars i Restaurants fins a 150 m2
Bars i Restaurants a partir de 150 m2
D) Establiments de manufacturació d’aliments i similars fins a 100
m2
Establiments de manufacturació d’aliments i similars de més
de 100 m2
E) Càmpings, per parcel·la
F) Clubs i associacions privades no esmentades anteriorment
G) Establiments comercials o industrials no alimentaris de 100
m2 a 400 m2
Establiments comercials o industrials no alimentaris de més
de 400 m2
H) Establiments hotelers fins a 25 habitacions

TAXA
118,76 €
335,89 €
1.247,52 €
2.319,42 €
792,65 €
3.850,00 €
35,00 €/parcel·la
271,82 €
539,00 €
869,00 €
1.265,00 €

3.- Quan les activitats econòmiques gravades es realitzin en establiments o locals que
estiguin units o formin part d’un habitatge o vivenda, la quota a satisfer vindrà
determinada per la suma de la corresponent a l’habitatge i a l’activitat.
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4.- En el cas de què en un mateix local s’exerceixin diferents activitats econòmiques,
es tributarà com si es tractés d’un mateix local amb un única activitat quan aquestes
activitats realitzades tinguin caràcter complementari. En aquest cas s’aplicarà la tarifa
d’import més elevat.
5.- Els metres quadrats de local es determinaran en base a la superfície computable a
la normativa reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. La classificació de
les activitats també vindrà determinada per la normativa reguladora d’aquest impost.
6.- Les quotes establertes a l’apartat segon tenen caràcter irreductible i corresponen a
una anualitat complerta.
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 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 l’any.
3. Les quotes seran prorratejables trimestralment en els supòsits de canvi de titular.
4. Les quotes per l’exercici d’activitats seran prorratejables trimestralment en els
supòsits d’alta i de baixa definitiva de l’activitat, la qual s’haurà de documentar aportant
el document de baixa o alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. No es
consideraran baixes definitives aquelles de temporada en les que es demostri que es
continuen exercint any rera any
Article. 8.- DECLARACIÓ I INGRÉS
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment mitjançant rebuts de la matrícula o
padró corresponent a la taxa durant el període establert al calendari anual de
cobrament dels tributs municipals.
Article. 9.- 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 178 i
següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada a Vall-llobrega el
7 d’octubre de 2021, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva i
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continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents
Vall-llobrega, signat i datat segons signatura electrònica
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