
               

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 
 

L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER  
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES O RESIDUS SÒLIDS URBANSi 
 
Article 1. 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 en els articles 15 al 19 de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 
58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
  
Article 2. Fet imposable  
 
1.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 
domiciliaris la prestació dels serveis següents:  
 
a) Recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans generats als 

habitatges particulars, allotjaments i locals o establiments comercials.  
b)  Tractament i eliminació d'escombraries i residus esmentats a l'apartat 

anterior.  
 
2.  A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids 
urbans les restes i les deixalles que procedeixen dels domicilis particulars, 
allotjaments i locals o establiments comercials.  
 
3.  No tenen la consideració d'escombraries domiciliàries els residus que, per 
al seu tractament, requereixin l'adopció de mesures especials, higièniques, 
profilàctiques o de seguretat, tal com:  
 
a)  Residus urbans d'indústries, hospitals i laboratoris que requereixin un 

reciclatge individualitzat.  
b)  Escòries i cendres de calefaccions centrals.  
c)  Runes d'obres.  
d)  D'altres tòxics o perillosos.  
 
Article 3. Subjectes passius  
 
1.  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 33 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'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.  



 

 
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.  
 
3.  En el cas de concurrència d'un titular amb dos fets imposables s'haurà 
d'acreditar que es una única referència cadastral a fi de considerar només un 
sol fet imposable.  
 
Article 4. Responsables  
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 40 de la Llei 
General Tributària.  
 
Article 5. Exempcions  
 
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que obtinguin uns 
ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim 
interprofessional.  
 
Article 6. Quota tributàriaii 
 
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. 
 
2.  A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Epígraf primer. Habitatges 
 

Per cada habitatge 115,00 euros/any 
S'entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar, 
estigui o no habitat. 

 
Epígraf segon. Allotjaments, establiments comercials i establiments de 
restauració: 
 

Hotels, motels i/o cases d'ostes o similars. Per cada establiment 283,00 
euros/any 

  S'entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no 
familiar. 

 S'entén per establiments comercials: botigues d'alimentació, perruqueries, 
oficines, despatxos professionals i/o altres comerços o establiments en 
general. 



 

S'entén per establiments de restauració, restaurants, cafeteries, bars i/o 
similars. 

 
Epígraf tercer. Locals industrials o mercantils: 

 
a) De caràcter familiar, petita/mitjana empresa: Per cada establiment 
235,00 euros/any 
b) Resta d'establiments industrials o mercantils: oficines bancàries, grans 
magatzems, grans indústries i altres locals no expressament tarifats:  
Per cada establiment 396,00 euros/any 

 
Epígraf quart. Locals, baixos o magatzems sense activitat comercial o 
econòmica, no especificats en altres epígrafs 

 
Per cadascun 25.00 euros/any 

 
Epígraf cinquè 

 
Parcel·les urbanes, sense edificar 15.00 euros/any 

 
Article 7. Bonificacionsiii 
 
Es bonificarà en un 30% de la quota tributària en el rebut posterior a l'any 
natural que origina el meritament de la taxa, aquells subjectes passius que en 
el decurs d'un any es pugui acreditar que siguin usuaris habituals del servei de 
recollida porta a porta. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant controls 
sobre la participació en la recollida porta a porta de les diferents fraccions. 
Aquests controls els durà a terme el Servei de Gestió de Residus Urbans del 
Departament de Medi Ambient del Consell Comarcal i es considerarà usuari 
habitual aquell del que es tinguin registrats correctament un mínim de la meitat 
dels controls anuals. 
 
Article 8. 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 cada any natural. En el cas de noves 
construccions, les quotes s'acreditaran amb referència al trimestre natural en 
què s'hagi atorgat la llicència de primera ocupació, o en el qual el local hagi 
estat ocupat per primera vegada.  
 
 
 
 



 

Article 9. Declaració i ingrés  
 
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 
ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que 
estableix el punt 2 de l'article anterior.  
 
2.  Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol 
modificació 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 s'efectuarà anualment, en el període que 
determini l'Ajuntament.  
 
Article 10. 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 77 i 
següents de la Llei General Tributària.  
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