
Ordenança fiscal número 12 
 
TAXA PER RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES I DEIXALLES 
 
CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA 
 
Article 1 
 
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 del Règim Local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 del text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per recollida d’escombraries i deixalles, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat text refòs. 
 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2 
 
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. Pel que fa als  
allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, 
professionals, artístiques i de serveis, el servei serà facultatiu. 
 
2. A aquest efecte, es consideren residus municipals els residus generats als domicilis 
particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i també els que no tenen la consideració 
de residus especials i que per llur naturalesa o composició, es poden assimilar als que es 
produeixen en els esmentats llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus 
municipals, els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles 
abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària. 
 
CAPITOL III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ocupin o 
utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers, vies públiques i ports 
esportius 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 de contribuent el propietari dels 
habitatges, locals o amarratges el qual podrà repercutir, si s' escau, les quotes satisfetes sobre 
els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
3. En les taxes d’ activitats seran subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, donats d’alta a l’Impost 
d’Activitats Econòmiques. 
 
CAPITOL IV. RESPONSABLES 
 
Article 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o 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. 
 



CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 5 
 
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: 
 
TIPUS IMPORT  
- Per cada habitatge 72,97 

- Botigues, oficines, tallers i fusteries  113,38 

- Supermercats:   
     Fins a 150 m2  276,02 
     Més de 150 m2 437,93 
- Botigues d’aliments i begudes  145,98 

- Cafès, bars que no serveixin menjars, pubs, pastisseries i forns 182,46 
- Frankfurts i similars  270,66 

- Hotels, hostals, fondes, pensions i restaurants   
     Fins a 50 places 364,95 
     Més de 50 places 583,90 

- Indústries   
     Fins a 10 llocs de treball 145,98 
     D’11 a 50 llocs de treball 291,96 

- Càmpings i cases de colònies (per persona i dia) 0,33 
 
CAPITOL VI. ACREDITAMENT 
 
Article 6 
 
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. Quan la naturalesa material de la taxa n’exigeixi la meritació periòdica, i així ho determini 
l’ordenança fiscal corresponent, la meritació ha de tenir lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu ha de comprendre l’any natural, llevat dels casos d’inici o cessació de l’ús del 
servei o activitat, cas en què el període impositiu s’ha d’ajustar a aquesta circumstància amb el 
prorrateig consegüent de la quota, per trimestres naturals. 
 
CAPITOL VII. DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
Article 7 
 
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 ingrés seran, 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 es fixarà per acord de la Junta de Govern Local. 
 
CAPITOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS 



 
Article 8 
 
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 disposa al títol IV capitol I “principis de la 
postestat sancionadora en matèria tributària” de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
CAPITOL IX. EXEMPCIONS 
 
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per 
respecte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o 
que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim 
interprofessional. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació integra del seu text en el Butlletí 
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del 1r de gener de 2012. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva derogación expressa.  
 
Llanars, 29 de gener de 2015 
Diligència per fer constar que l'article 5 està redactat de conformitat amb l'acord adoptat pel 
Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 25 d'octubre de 2013, i va entrar en vigor el dia 1 de 
gener de 2014 i es mantindrà vigent fins que s' esdevingui la seva modificació o la seva 
derogación expressa 
 


