ORDENANÇA N.13
RECOLLIDA DOMICILIARIA D’ESCOMBRARIES O RESIDUS SOLIDS URBANS
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 1r.
Exercitant la facultat reconeguda a l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 57 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i donat compliment a allò que disposen els
articles 15 a 19, tots ells del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix, en aquest terme municipal, una Taxa pel Servei de recollida domiciliària
d’escombraries o residus sòlids urbans.
Article 2n.
Donat el caràcter higiènic - sanitari i d’interès general, els servei és d’obligatòria aplicació i
pagament per tota persona física o jurídica sense cap excepció.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3r.
1.-El fet imposable ve determinat per la prestació del servei de recollida directa, pels de
conducció, transvasament, abocament, manipulació o eliminació de les escombraries
domiciliàries de deixalles industrials o comercials, i d’altres de similars.
Queden dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança els drets i residus sòlids produïts com
a conseqüència de les següents activitats i situacions:
a) Domiciliàries
b) Comercials i de serveis
c) Sanitàries.
2.-L’obligació de contribuir neix amb la prestació de serveis per tenir la condició
d’obligatòria i general, entenent-se utilitzat pels titulars i locals existents a la zona que
cobreixi l’organització del servei municipal, no essent admissible l’al·legació del fet que pisos
i locals romanguin tancats o no utilitzats per a eximir-se del pagament de la taxa present.
3.-Subjectes passius. La taxa recau sobre les persones que posseeixen o ocupen per qualsevol
títol vivendes o locals on es presti el servei. En concepte de subjectes substituts, vénen
obligats al pagament els propietaris dels immobles beneficiats pel servei, sense perjudici del
dret a repercutir la taxa sobre els llogaters o arrendataris.
BASES I TARIFES
Article 4t.

Plaça del Pou, 1 – 43893 Altafulla – Tel. 977 65 00 08 – Fax 977 65 08 42 – NIF P-4301200-D

Les bases de percepció i tipus de gravamen, quedaran determinats a la següent tarifa:
CONCEPTE

EUROS/ANY

1.- Habitatges
1.1.- Casa entre mitgeres, pis o apartament
1.2.- Casa en filera
1.3.- Habitatge unifamiliar aïllat

132,05€
143,31€
153,61€

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

541,89€
2,70€

3.- Supermercats, comerços alimentaris i indústries de caràcter
familiar:
Establiments de fins a 50 m2 de superfície
Establiments a partir de 50 i fins a 100 m2 de superficie
Establiments des de 100 m2 metre/addicional

162,44€
324,88€
1,82€

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 superfície
Establiments des de 100 m2 metre/addicional

208,66€
0,92€

5.- Hotels, Fondes, Hostals:
a) de 1 a 25 habitacions
b) de 26 a 50
c) de mes de 50
6.- Càmping
a) Per cada parcel·la d’acampada
7.- Grans superfícies comercials de productes alimentaris de mes de
1000m2:
Quota fixa
Per cada metre addicional

829,29€
1.337,81€
1.463,09€

18,85€

12.822,17€
2,09€

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

11.559,52€
1,02€

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
Fins a 500 m2 (€/m2)
Fins a 1000 m2 (€/m2)
Fins a 1500 m2 (€/m2)
Més de 1501 m2 (€/m2)

608,35€
4,06€
3,04€
2,04€
1,02€

10. Oficines, immobiliàries i despatxos tècnics

153,61€

11.- Retirada de contenidors i bosses de runes fins a 212,68€ per cada retirada de runes
(contenidors i bosses) en funció de la runa que generi l’obra menor a realitzar, i a valorar pels
Serveis Tècnics Municipals.
ADMINSTRACIÓ I COBRANÇA
Article 5è.
Es formarà un Padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que
es liquidin, per aplicació de l’ordenança present. A les altes o incorporacions, que no siguin a
petició pròpia, es notificaran personalment als interessats, un cop inclòs al Padró, que serà
exposat al públic per període de quinze dies, no serà necessària cap notificació personal essent
suficient la publicitat al Butlletí Oficial i Tauler d’Anuncis Municipals per a què s’obri el
període de pagament de quotes. El període de cobrament en voluntària serà el mesos de març
abril.
Article 6è.
Les baixes s’hauran de cursar abans de l’últim dia laborable del respectiu exercici per a fer
efecte a partir del següent. Els qui incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al
pagament de l’exacció.
Article 7è.
1.- Les altes que es produeixin dins de l’exercici, faran efectes des de la data en la que neixi
l’obligació de contribuir, per l’Administració es liquidarà en aquell mateix moment l’alta, la
taxa procedent i quedarà automàticament incorporat al Padró per a següents exercicis.
2.- Malgrat el que diu l’apartat 1 i l’article 8 , sempre que s’acrediti fefaentment que ja no s’és
propietari o llogater es podrà prorratejar per trimestres sempre i quan es comuniqui per part de
l’interessat dins l’any natural en que es deixi de produir el fet imposable.
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Article 8è.
La taxa per prestació del servei de recollida d’escombraries s’acreditarà per anys complerts, el
primer dia de cada exercici, sense perjudici que dins d’aquesta unitat puguin ser dividides.
Article 9è.
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga, es faran
efectives per la via del recàrrec, d’acord amb les normes del Reglament General de
Recaptació. No obstant els subjectes passius poden sol·licitar fraccionament dins al mateix
exercici.
PARTIDES FALLIDES
Article 10è.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s’hagin pogut
fer efectives pel procediment de recàrrec, per a la declaració de les quals es formalitzarà
l’oportú expedient d’acord amb allò que preveu el Reglament General de Recaptació vigent.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 11è.
1.- Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la província a les quals pertany aquest
Municipi, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea Metropolitana o altra Entitat de la qual
formi part, per tots els aprofitament inherents als serveis públics de comunicacions que
explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat i defensa
nacional.
2.- Tret dels supòsits establerts al número anterior, no s’admetrà, en matèria de taxes, cap
benefici tributari.
3.- Es bonificarà l’adquisició de compostadors en funció de la seva capacitat per tal
d’incentivar el reciclatge de la matèria orgànica:
Compostador de 0 a 500 litres: Es bonificarà el 20% del seu cost.
Compostador de 500 a 1000 litres: Es bonificarà el 25% del seu cost.
Compostador de més de 1000 litres: Es bonificarà el 30% del seu cost.
A la sol·licitud caldrà acompanyar la factura original.
4.- Gaudiran de la següent bonificació les persones majors de 65 anys amb risc econòmic
4.1.- Tipus de bonificació:

50% de la taxa
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4.2.- Requisits que hauran de reunir els beneficiaris:
- Persones majors de 65 anys amb uns ingressos que no superin els fixats per les taules
del límit de recursos econòmics per a l’any 2009, en règim de pensions no
contributives.
- Estar empadronat al municipi per un període mínim de 6 mesos.
- Caldrà informe dels serveis socials de l’Ajuntament relatiu a la situació econòmica i
social del sol·licitant.
4.3.- Requisits objectius:
La bonificació s’aplicarà per finca i sol·licitant.
4.4.- Documentació:
- Caldrà presentar una sol·licitud per gaudir d’aquesta bonificació en la qual es farà
constar que es reuneixen els requisits necessaris i una declaració que ni ell ni el
cònjuge o parella té altres propietats. Aquesta sol·licitud caldrà renovar-la anualment i
per tant aportar tota la documentació especificada.
- Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant.
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o documentació on es demostri
fefaentment la situació econòmica del sol·licitant.
- Certificat d’empadronament.
La documentació compulsada quedarà exempta de pagament de les taxes.
4.5.- Aplicació:
Aportada la documentació i informat favorablement pels Serveis Socials es comunicarà a
l’Ajuntament el qual aplicarà la corresponent reducció sempre que s’hagi resolt abans de la
tramitació del padró a l’òrgan recaptatori.
4.6.- Exclusions
Quedaran excloses les següents persones:
- Les que siguin titulars d’altres propietats que no sigui la vivenda habitual.
- Les que tinguin ingressos per inversions.
4.7.- Pèrdua de la bonificació:
Perdran l’esmentada bonificació les següents persones
- Per frau.
Quan deixin de reunir els requisits establerts a l’art. 7.2.2
INFRACCIONS I DEFRAUDACIÓ
Article 12è.
En tot allò relatiu a infraccions, les seves diferents qualificacions així com les sancions que a
aquestes puguin correspondre i procediment sancionador, s’estarà a allò que disposa
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció d’Aquest Ajuntament i
subsidiàriament la Llei General Tributària tot això sense perjudici de les altres responsabilitats
civils o penals en els quals puguin incórrer els infractors.
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VIGÈNCIA
La present ordenança començarà a regir de l’1 de gener i romandrà vigent, sense interrupció,
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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
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 i 19 d’octubre de 2015.
L’ALCALDE

EL SECRETARI
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