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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS, TRACTAMENT I ELIMINACIO D’AQUESTS. 

 
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 als article 57 i 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
eliminació d’aquests, així com restes de jardineria, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l’esmentat text refós, i que compren les 
següents tres modalitats: 
1.- Taxa pel serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombreries i 
altres residus sòlids urbans domiciliaris. 
2.- Taxa per la recollida de restes de jardineria. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 

recollida, tractament i eliminació d’escombreries i altres residus sòlids urbans que és 
produeixin o es puguin generar en vivendes, domicilis o d’altres immobles de naturalesa 
urbana situats en l’àrea d’influència d’on es presta el servei municipal  , que inclou el servei de 
deixalleria municipal.  Considerant que el servei es presta a tot el terme municipal de 
l’Ampolla, per tal de desvirtuar la concurrència del fet imposable els propietaris d’edificacions 
situades al “disseminat”  hauran d’acreditar davant l’ajuntament haver sol·licitat al cadastre 
immobiliari del MEH l’eliminació del bé de naturalesa urbana que hi consta i al qual va lligat el 
fet imposable. 

 
En cas de “masos o masies” que hi pugui haver a les finques des de temps immemorials es 
podrà excloure de l’obligació de tributar previ informe dels tècnics municipals del seu estat 
ruïnós. 

 
A aquests efecte es consideren escombreries domiciliàries els residus sòlids urbans les restes 
i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars .  No 
està subjecte a la taxa de prestació, del 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. 
d) D’altres tòxics o perillosos. 

 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i           

tractament de restes de jardineria de vivendes, locals o establiments on s’hi efectuïn activitats 
industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, d’acord amb la normativa vigent. 
A aquests efectes es consideraran restes de jardineria les procedents de la poda d’arbrat i les 
procedents de les tasques de neteja i manteniment de plantes dels jardins i parcel·les 
privades. 

 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa per la prestació del serveis de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació d’escombreries i altres residus sòlids urbans domiciliaris   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 situats en places, carrers o vies públiques on es presti el servei 
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municipal, bé sigui a títol de propietari o usufructuari, d’inquilí o, fins i tot, a precari. 
 
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. 
 
3.Són subjectes passius de la Taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació de restes vegetals  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 
comercials beneficiats de la recollida comercial, 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. 
 
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 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 5è. Base imposable i Quotes tributàries .  
 
Les bases imposables i quotes tributàries seran les fixades en la tarifa que s’annexa a la present 
ordenança com Annex I. La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual  i 
irreductible, tenint com a base l’any natural. 
 
5.1 Quota tributària per la Taxa pel serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i 
eliminació d’escombreries i altres residus sòlids urbans domiciliaris, consistirà en una quantitat fixa 
per unitat d’habitatge, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles, 
entenent-se, en tot cas, com a habitatge el que es destina o és susceptible de ser destinar a 
domicili particular de caràcter familiar , aplicant-se a aquest efecte la tarifa següent:  
 
La que resulta de l’ Annex I a la present ordenança  
 
5.2.- Taxa per la recollida de restes de jardineria, entenent-se a aquests efectes les següents 
tarifes per cada habitatge unifamiliar o plurifamiliar, amb espai enjardinat:  
 
Fins a 1.000 m2 de solar o parcel·la 30 € 
De 1.001 a 2.000 m2 de solar o parcel·la 50 € 
De 2.001 a 4.000 m2 de solar o parcel·la 120 € 
Més de 4.001 m2 de solar o parcel·la 200 € 

 
Article 5è Exempcions 
 
Les exempcions seran les establertes en les disposicions legals vigents. No obstant això, estaran 
exemptes del pagament d’aquesta taxa aquelles persones, que compleixin els requisits establerts 
en les Bases de concessió d’ajuts, degudament aprovades per aquest Ajuntament.  
 
A més estaran exempts de pagament  d’aquesta taxa d’escombreries les persones majors de 65 
anys, i beneficiaris de PIRMI. La seva inclusió s’establirà a instància de part, prèvia justificació 
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documentada de ser beneficiari de la PIRMI, sempre que visquin soles o amb un altre subjecte 
també beneficiari d’una PIRMI.  
 
Article 6è. Bonificacions 
 
Les bonificacions seran les establertes per les disposicions legals vigents, i a més les següents: 
 
S’aplicarà una bonificació del 20 per 100 de la quota als habitatges on s’acrediti davant 
l’Ajuntament que resideixen persones jubilades, si són propietàries de l’immoble o recau sobre 
aquests el pagament de la quota. 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir , en el cas de la modalitat 1 i 3 que són de 
recepció obligatòria,  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 als 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 que 
estableixi l'Ajuntament. 
 
Article 8è. Declaració i ingrés 
 
1. Dins 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 de l'anualitat. 
 
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’hagin realitzat la declaració. 
 
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant dos rebuts derivat del padró 
anual, de forma que en el primer rebut es cobrarà el cost del servei de la recollida pròpiament dita, 
i un segon rebut que correspondrà a les despeses que genera el tractament, i eliminació dels 
residus ja sigui domiciliaris o comercials. L’import que s’assignarà a cada rebut és el resultat de 
ponderar els costos totals que resulten segons l’estudi econòmic de prestació del servei. Aquests 
imports estan detallats de forma separada en l’Annex I d’aquesta ordenança que fixa les tarifes. 
 
Article 9è. Normes de procediment i gestió. 
 
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 per 
30 dies a efectes de reclamacions, previ anunci al BOP, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament. 
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic l’ajuntament resoldrà les al·legacions sobres les 
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de base per als 
documents cobratoris corresponents. Cas que no es presentin al·legacions s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Article 10è.  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 disposa la Llei General Tributària. 
 
Disposició Final  
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Aquesta ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en 
sessió celebrada el dia  21 d’octubre de 2019 , entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació 
íntegra al BOP i serà aplicable a partir de l’1 de gener de l’any 2020, el seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’aprovin la seva modificació o la seva derogació expresses” 
 
ANNEX I 
 
Vivendes i d’altres immobles urbans situats en 
l’àrea d’influència d’on es presta el servei 

                   90,00 € 

Vivendes del disseminat conforme consta en el 
cadastre immobiliari amb una superfície igual o  
inferior a 60m2. 

40,50 € 
 

Vivendes del disseminat conforme consta en el 
cadastre immobiliari amb una superfície superior 
a  60 m2. 

63,00 € 

 
 
L’Alcalde.- Francesc Arasa Pascual.- En dono fe.- El Secretari. 
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