ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5/90
TAXA PER A LA RECOLLIDA D´ESCOMBRARIES
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 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 a
la 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 2n. 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 municipals i la prestació dels
serveis següents:
a) Recollida d’escombraries i residus municipals generats als habitatges
particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat
anterior.
c) Els residus generats per activitats econòmiques no incorporats a la recollida
selectiva.
2. Als efectes d’aquesta ordenança es consideren escombraries domiciliàries i residus
municipals les restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal
dels domicilis particulars.
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, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos
4. Per a la totalitat dels usuaris potencials del servei, el manteniment del servei és
general i obligatori, per la qual cosa els habitatges i locals tancats també estaran
subjectes a la taxa.
Article 3. Subjectes passius.
A) Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents 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 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.
B) No subjecció
No estaran subjectes a la taxa de prestació del servei de recollida de residus els locals
comercials i industrials que tributin pel Preu Públic que estableixi el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany per al servei de recollida de residus comercials i industrials, en
funció de la fracció i la producció dels residus d’aquests tipus i dels assimilables,
gestionat en virtut de la delegació aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el vint-i-u de juliol de dos mil quatre.

Article 4t. 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 5è. Exempcions.
Gaudiran d´exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficiència com a pobres de
solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari
mínim interprofessional.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local,
siguin o no habitats o ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent a la recollida domèstica: 110,00€.
3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a una anualitat.
Article 7è. 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.
Article 8è. Declaració i ingrés.
Les declaracions d´altes i baixes i l´ingrés de les corresponents quotes, es realitzarà
d´acord amb el que determina l´Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació,
aprovada pel Ple de l´Ajuntament en la mateixa data.
Article 9è. 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.
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre en el
B.O.P., el dia 1 de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s´aprovi la seva
modificació o derogació.

