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                       ORDENANÇA FISCAL 13  
TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida de residus 
sòlids urbans, la qual es regirà per la present ordenança. 

ARTICLE 2 FET IMPOSABLE 

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, allotjaments i 
locals o establiments on s’efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, 
artístiques i de serveis. 

2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans els 
següents, d’acord amb el que estableisx la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus: 

a/ residus domèstics: residus generats en els habitatges com a conseqüència de les 
activitats domestiques. Es consideren també residus domèstics els similars als anteriors 
generats en serveis i indústries. 

b/ residus comercials: residus generats per l’activitat pròpia del comerç, a l’engròs i al detall, 
dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la resta del 
sector serveis. 

S’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus 
humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o aquells la recollida 
o abocament dels quals requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, 
profilàctiques o de seguretat. 

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'habitant, 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. No estaran subjectes a la taxa els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials quan acreditin que tenen contractat amb un gestor privat autoritzat la recollida, 
tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. La declaració 
de la no subjecció al pagament de la taxa tindrà efectes en el mateix exercici de la 
sol·licitud. 

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 
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1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per 
precepte 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. 

2. La Comissió de Govern aplicarà l'exempció subjectiva als jubilats i pensionistes en l'edat de 
60 anys o més, amb  ingressos líquids per tots els conceptes inferiors o iguals al salari 
mínim interprofessional, en el cas que visquin sols. En el cas de viure el subjecte passiu 
acompanyat del cònjuge i fills, amb edats superiors als setze anys, els ingressos líquids 
que percebran per tots els conceptes, sumats els que amb ell visquin, no excedeixin dels 
492,83 EUROS mensuals.   

3. Quan es concedeixi l’exempció, els seus efectes començaran en el mateix exercici de la 
sol·licitud. 

ARTICLE 6 QUOTA TRIBUTÀRIA 

Tarifes Euros 

Epígraf primer: habitatges 

Per cada habitatge a l'any 71,00 

Per cada local a l'any 71,00 

Epígraf segon: locals comercials i industrials, oficines i despatxos professionals fins a 100 
m2 

Per cada local comercial i industrial, a l'any    170,70 

Per cada local d'oficines i despatxos professionals, a l'any 142,50 

Epígraf tercer: locals destinats a bars, restaurants, pubs, fins a 100 m2 

Per cada local destinat a bar  226,10 

Per cada local destinat a restaurant 351,40 

Epígraf quart: locals comercials destinats a venda de fruita i verdura  

Amb superfície fins a 100m2  205,00 

Amb superfície superior a 100m2 260,50 

Epígraf cinquè locals comercials i industrials, oficines i despatxos professionals de  
Més de 100 m2 

Per cada local comercial i industrial de més de 100 m2 i fins 300 m2, a l'any 221,70 

Per cada local comercial i industrial de més de 300 m2 a l'any 362,00 

Per cada local destinat a oficina o despatx professional de més de 100 m2, a 
l'any 

154,20 

Epígraf sisè: locals destinats a bars, cafeteries, restaurants, pubs de més de 100 m2 

Per cada local destinat a bar, a l'any 356,40 

Per cada local destinat a restaurant, a l'any 480,50 

Per cada local de bar o restaurant de més de 200m2 a l'any 729,50 
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Epígraf setè: locals destinats a supermercats 

Per cada local fins 119 m2 a l'any 463,90 

Per cada local de 120 m2 a 399 m2 a l'any 738,30 

Per cada local de 400 m2 en endavant a l'any 1.876,30 

Epígraf vuitè: locals destinats a serveis d'hostalatge 

Hotels i motels: 

Fins a 50 habitacions a l'any 724,30 

Més de 50 habitacions a l'any 1658,00 

Hostals i pensions: 

Fins a 10 habitacions a l'any 177,40 

Més de 10 habitacions a l'any 500,50 

Fondes i cases d'hostes: 

Fins a 10 habitacions a l'any 226,00 

Més de 10 habitacions a l'any 356,25 

Hotels apartaments: 

Fins a 50 habitacions a l'any 724,30 

Més de 50 habitacions a l'any 1658,00 

ARTICLE 7 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.  El període impositiu és l'any natural.  

3.  L'impost s'acredita el primer dia de l'any. 

4.  Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat, 
tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen, excepte en els 
casos d’enderrocament i transformació de la finca en solar, en què la taxa es donarà de 
baixa, i donarà lloc a prorrateig semestral si és el cas. 

5.  En les escombraries comercials quan els canvis de tarifa es produeixin quan ja s'ha 
iniciat el termini impositiu, aquest s’ajustarà a aquesta circumstància i les modificacions 
tindran efecte al semestre següent, amb el conseqüent prorrateig semestral de la quota.  

El prorrateig es computarà a partir de la data de la resolució municipal corresponent, tant si 
es tracta de l'alta com de la baixa de la activitat. En el cas de la baixa de l'activitat, també es 
podrà agafar com a data a efectes del prorrateig  la de la comunicació  per escrit a les 
oficines del ORGT, aportant documentació acreditativa que ja no es realitza l'activitat. 

ARTICLE 8 DECLARACIÓ I INGRÉS 
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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 punt 2 de l’article anterior  
Quan se cessi una activitat comercial o industrial, el subjecte passiu haurà de fer una 
declaració tributària expressa davant l’Ajuntament per comunicar-ne la baixa, aportant la 
documentació que ho acrediti. 

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 s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la 
matrícula. 

4. Aquells locals dedicats a l'activitat de bar i de restaurant, que siguin col·laboradors en la 
campanya de recollida d'olis, i que acreditin aquesta col·laboració durant el termini de l'any i 
amb una recollida d'oli, quantificada en litres, equivalent a la superfície en m2 del local, 
mitjançant informe de la Regidoria de Medi Ambient, podran sol·licitar una reducció del 10% en 
la quota corresponent, determinada per l'article 6 epígrafs tercer i cinquè, prèvia presentació de 
l'original del comprovant de pagament davant de l'Ajuntament. 

5. Aquelles activitats situades en el domicili particular del titular, que ocupin fins al 50% de la 
superfície de l'habitatge, tributaran, als efectes de la taxa de recollida d’escombraries, en la 
modalitat de comercials, al 75% de la tarifa establerta per l'epígraf segon de l'article 6 de la 
present ordenança, sense que tributin per la taxa d’escombraries domiciliàries. 

ARTICLE 9 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. 

DISPOSICIÓ FINAL 

En tot el no previst i que no la contradigui, serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal General. 

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 24 
d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple municipal de data 12 de desembre de 1991, 
de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27 de desembre 
de 1994, de data 11 d'octubre de 1995, de data 5 de novembre de 1996, de data 30 d'octubre 
de 1997, de data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de 1999, de data 10 
d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de novembre de 2002, de data 31 
d’octubre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 3 de novembre de 2005, de data 14 
de desembre de 2006, de data 13 de desembre de 2007, de data 27 d’octubre de 2008, de 
data 16 d’octubre de 2009 i de data 25 d’octubre de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de 
data 30 d’octubre de 2012 i de data 23 d’octubre de 2013 i tal com queda redactada regirà a 
partir de l'1 de gener de 2014, fins que s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 

 Sant Joan Despí, 2 de gener de 2015 

 

      VIST I PLAU 

  L'ALCALDE PRESIDENT                   LA SECRETARIA, 
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