ORDENANÇA FISCAL N. 13
REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del què 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 què 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, o complementària segons els
casos, de recollida d’escombraries i residus d’habitatges, allotjaments, locals o establiments i els corresponents de
conducció, trasbalsament, abocament, manipulació i eliminació d’aquestes.
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 urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en
places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí,
d’arrendatari o, fins i tot, a precari.

2.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, 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 de Gestió, Inspecció i Recaptació d’aquesta corporació.

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. Base imposable i quotes tributàries.
Les bases imposables i quotes tributàries seran les determinades a l’annex d’aquesta ordenança fiscal.
Article 6. Exempcions. Bonificacions i Reduccions.
D’acord amb l’art. 9 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de
les hisendes locals, no es reconeixerà cap benefici fiscal que no estigui expressament previst en una norma amb rang de
llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
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Article 7. Obligació de contribuir i meritació.
1.

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la prestació del servei, entenent-se
iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria de la mateixa, quan estigui establert i en funcionament el
servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figuren els habitatges o locals
utilitzats pels subjectes passius de la taxa.
La prestació del servei de recollida i eliminació de residus generats es fonamenta en la salubritat i higiene
ciutadana. 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 dugui a terme.
Un cop s’hagi establert i estigui en funcionament el servei esmentat, la taxa es meritarà el dia 1 de gener de cada
any, el període impositiu comprendrà l’any natural i les quotes resultants tindran caràcter anual i irreductible,
excepte allò que es determina a l’article 9 i següents de la present ordenança fiscal.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

af4e89d414ae4441b8443082dcf71974001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2.

En el cas d’activitats, s’aplicarà per local destinat a cada activitat.

3.

Tributarà com a únic habitatge, en el supòsit en què 2 unitats urbanes diferents a efectes de l’IBI (amb dos rebuts
de contribució urbana diferents) estiguin unides físicament a través d’una comunicació interna entre elles i d’ús
quotidià, constituint a tots els efectes pràctics un únic habitatge.

4.

Quan un establiment tingui diverses activitats, amb un mateix titular, d’aquelles contemplades en la tarifa,
tributarà per totes elles, excepte aquelles que representin menys del 20 per 100 de la seva activitat total que es
consideraran com a marginal. Es tindran en compte, en aquest cas, l’espai destinat a la mateixa.

5.

No es consideren subjectes a la present taxa, aquells habitatges derruïts o declarats ruïnosos que estiguin
deshabitats i desocupats, prèvia comprovació de la inspecció municipal a requeriment del subjecte passiu obligat
al pagament.

Article 8. Normes de procediment i gestió.
1.

Anualment es formarà un padró en el què 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 de dos mesos 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.

3.

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.

4.

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 corresponents,
conforme a l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació i altres disposicions legals vigents.

5.

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.
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b.

Activitats econòmiques i altres usos diferents als d’habitatge.
1.

S’entendrà que al local s’exerceix una activitat econòmica, industrial, comercial, professional o artística,
quan aquesta estigui subjecta a l’Impost sobre activitats econòmiques, encara que per raó de
circumstàncies especials el titular estigui exempt del pagament d’aquest impost.

2.

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 què l’habitatge tingui 2 accessos, un accés per a l’activitat i l’altre per a l’habitatge
s’acreditaran ambdues tarifes.

3.

Quan la base de la taxa es refereixi directament a la superfície del local serà d’aplicació la superfície que
consti en els projectes d’activitats a efectes de la llicència municipal, referida als m2 de superfície útils
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del local, i en el seu defecte les normes de determinació de superfície de l’Impost sobre activitats
econòmiques.
6.

Les quotes tributàries de la taxa d’escombraries de locals amb activitat tenen caràcter anual i irreductible excepte:
a.

Altes per inici en l’exercici d’una nova activitat. Es consideren altes inicials, la primera vegada que
l’establiment forma part del padró d’escombraries d’activitats comercials. Quan el dia d’inici no coincideix
amb el de l’any natural, es procedirà d’ofici a l’aplicació del prorrateig de la quota corresponent al nombre de
trimestres naturals que no s’hagués exercit l’activitat, exclòs el de l’inici de l’exercici de l’activitat.
Per l’aplicació del prorrateig es considerarà com a data d’inici de l’activitat la data de presentació pels titulars
de les corresponents declaracions responsables d’obertura i comunicacions prèvies de les activitats que
constin en els expedients de les llicències d’obertures d’establiments.
En els supòsits de desconeixença de la data d’inici de l’activitat, l’interessat podrà sol·licitar la devolució de
la part proporcional de la quota corresponent al nombre de trimestres naturals que no s’hagués exercit
l’activitat, exclòs el de l’inici de l’exercici de l’activitat.

b.

Baixes per cessament en l’exercici de l’activitat que tinguin caràcter de definitives, considerant com a tals
aquelles que no comportarà l’obligació de contribuir en el padró de l’exercici tributari següent a la data de la
baixa. En aquests casos es procedirà prèvia sol·licitud de l’interessat a la devolució de la part de la quota
meritada, corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagués exercit l’activitat, exclòs aquell en el
què s’ha produït el cessament.
La data efectiva d’inici o cessament de l’activitat, serà la declarada pel titular a efectes de l’Impost sobre
activitats econòmiques. A tal efecte els interessats hauran d’acompanyar a les sol·licituds el model de
declaració 845 d’alta o baixa, referides a les activitats no exemptes de pagament de l’impost, o model 036 de
la declaració censal d’alta o baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors referides a les activitats
exemptes de pagament de l’Impost sobre activitats econòmiques, a nom dels respectius titulars de les
activitats.

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.
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Aquells que incompleixin l’obligació seguiran subjectes al pagament de l’exacció.
Les baixes en el padró d’escombraries de locals amb activitat, sortiran efecte en el període impositiu següent al de la
data de baixa del model 845 de l’Impost sobre activitats econòmiques, referides a les activitats no exemptes de
pagament de l’impost; o en el període impositiu següent al de la data de baixa del model 036 de la declaració censal
d’alta, modificació i baixa del cens d’empresaris, professionals i retenidors referides a les activitats exemptes de
pagament de l’Impost sobre activitats econòmiques; o, en el seu defecte, en el període impositiu següent al de la data de
la sol·licitud de baixa de la taxa presentada pels obligats tributaris i prèvia comprovació per part del servei d’inspecció
municipal de l’efectivitat del cessament en l’exercici de l’activitat.
Article 10.
1.

Les altes per nova construcció 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.

2.

En els supòsits en què un cop iniciat el corresponent període impositiu es produeixi una modificació per canvi de
l’activitat exercida en un local que ja, estigués d’alta i tributant en la taxa d’escombraries per un altre tipus
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d’activitat, aquesta modificació tindrà efectivitat en el període impositiu següent al de la data en què l’esmentada
modificació s’hagi produït prèvia comprovació, si s’escau, de la seva efectivitat per part del servi d’inspecció
municipal.
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.
Aquesta acreditació 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. 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 i l’Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta corporació.
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Disposició addicional: Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 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
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent fins que no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Diligència: La present ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de
novembre de 1989, modificada en sessions de 21 de novembre de 1991, 13 de novembre de 1992 de 19 de novembre de
1993, 15 de novembre de 1994, 30 d’octubre de 1996, 6 de novembre de 1997, 4 de novembre de 1999, 24 de novembre
de 2000, 16 d'octubre de 2001, 18 d’octubre de 2002, 15 d’octubre de 2003, 15 d’octubre de 2004, 19 d’octubre de
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2005, 20 d’octubre de 2006, 23 d’octubre de 2007, 20 d’octubre i 28 de novembre de 2008, 22 d’octubre de 2011, 23
d’octubre de 2012, 16 d’octubre de 2013, 19 d’octubre de 2015 i 28 de setembre de 2020.
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Annex de tarifes:
CONCEPTE

EUROS/ANY

1.- Habitatges
1.1.- Ús residencial:
1.1.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament

145,26 €

1.1.2.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria

137,99 €

1.1.3.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria

130,73 €

1.1.4.- Casa entre mitgeres, pis o apartament amb més de 6 aportacions a la deixalleria

123,47 €

1.1.5.- Casa en filera

157,64 €

1.1.6.- Casa en filera amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria

149,76 €

1.1.7.- Casa en filera amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria

141,88 €

1.1.8.- Casa en filera amb més de 6 aportacions a la deixalleria

133,99 €

1.1.9.- Habitatge unifamiliar aïllat

168,97 €

1.1.10.- Habitatge unifamiliar aïllat amb 1 a 3 aportacions a la deixalleria

160,52 €

1.1.11.- Habitatge unifamiliar aïllat amb 4 a 6 aportacions a la deixalleria

152,07 €

1.1.12.- Habitatge unifamiliar aïllat amb més de 6 aportacions a la deixalleria

143,63 €

1.2.- Ús pis turístic:
1.2.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament

205,26 €

1.2.2.- Casa en filera

217,64 €

1.2.3.- Habitatge unifamiliar aïllat

228,97 €

2.- Restaurants, Bars, Cafeteries, Granges, Bufets:
Establiments fins a 100 m2 de superfície inclòs terrasa
Establiments des de 100 m2 metre/addicional inclòs terrasa

541,89 €
2,70 €

3.- Supermercats, comerços alimentaris i indústries de caràcter familiar:
Establiments de fins a 50 m2 de superficie

178,68 €

Establiments a partir de 50 i fins a 100 m2 de superficie

357,37 €
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Establiments des de 100 m2 metre/adicional

2,00 €

4.- Comerços no alimentaris, locals d’oci sense espai destinat a subministrament de menjar i/o
begudes i d’altres no previstos en cap altre apartat:
Establiments fins a 100 m2 de superficie
Establiments des de 100 m2 metre/addicional

229,53 €
1,01 €
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5.- Hotels, Fondes, Hostals:
a) tarifa per places

30,00 €

6.- Càmping
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a) Per cada unitat d'acampada

20,74 €

7.- Grans superfícies comercials de productes alimentaris de mes de 1000m2:
Quota fixa

14.104,39 €

Per cada metre adicional

2,30 €

8.- Grans superfícies comercials de productes no alimentaris de mes de 1000m2:
Quota fixa

12.715,47 €

Per cada metre adicional

1,12 €

9. Cinemes, bitlleres i locals d'oci amb un espai destinat a subministrament de menjar i/o begudes
de qualsevol tipus
Fins a 100 m2

669,19 €

Fins a 500 m2 (€/m2)

4,47 €

Fins a 1000 m2 (€/m2)

3,34 €

Fins a 1500 m2 (€/m2)

2,24 €

Més de 1501 m2 (€/m2)

1,12 €

10. Oficines, immobiliàries i despatxos tècnics

168,97 €

Tarifes per ús freqüent de la deixalleria (1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11 i 1.1.12)
Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, els titulars
d'habitatges i construccions que hagin aportat residus a la Deixalleria de Torredembarra durant l’any (mínim de 1
aportació anual) podran acollir-se a la tarifes (1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11 i 1.1.12).
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Condicions per acollir-se a la tarifa:
1.

La sol·licitud es farà anualment i es presentarà durant el mes de desembre, i tindrà efectes sobre la taxa a
liquidar el pròxim any.

2.

Caldrà presentar la següent documentació:
o Documentació justificativa de l’utilització del servei d’andromines i de la deixalleria feta durant
l'any anterior, amb un mínim d’una aportació/any. Únicament es consideraran documents
justificatius vàlids els certificats d'aportació de residus a la deixalleria i del servei de recollida
d’andromines. Només s'admetran els justificants originals, signats i segellats pel personal
responsable de la deixalleria i del servei de recollida.

3.

Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els
residus aportats).

4.

Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

5.

No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

6.

Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a
la via pública. Per tant, a efectes de comptabilitzar residus per a les tarifes d’ús freqüent de la deixalleria, en
queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i
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orgànica.
El justificant d'entrada s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de
l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne
constància al certificat d'aportació de residus.

JORDI MOLINERA POBLET

Signatura 1 de 1
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