ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 1r. FONAMENT I NATURALESA.En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 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 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
de 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 d’aquesta taxa la prestació del servei, de recepció i ús
obligatori, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, abocament, manipulació i
eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals
o establiments on s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i/o de serveis.
2. És de caràcter general i obligatori, la prestació del servei de recollida i eliminació
d'escombraries domiciliàries, el que determina la prestació de qualsevol dels
serveis d'aquesta ordenança i l'obligació de contribuir neix en el moment en que
es presta el servei que, per la seva condició de general i obligatori, s'entén utilitzat
pels diversos titulars que hi ha a cada zona, independent de la utilització o no del
servei, d'acord amb l'organització municipal.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part,
dels 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.
ARTICLE 3r. SUBJECTE PASSIU.-

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per a la prestació del servei de
recepció obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, 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, o els locals o solars situats
en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es refereix l’article
anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a
precari.
Es consideren titulars de locals o d'habitatges els contribuents que figurin en el
padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. No obstant això, es
poden fer servir, a aquest efecte, les dades d'escriptures públiques encara que no
coincideixin amb el padró d'aquest Impost.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en
general, les herències jacents, les comunitats de bens i d’altres entitats què, sense
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat
susceptible d’imposició en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la
Llei General Tributària.
3. Són responsables solidaris de les obligacions tributàries derivades d’aquesta
Ordenança, les persones físiques o jurídiques a que es refereixen els art. 38 i 39
de la Llei General Tributària.

ARTICLE 4t. RESPONSABLES.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i 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.

ARTICLE 5è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.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 obtingui uns ingressos anuals inferiors als que
corresponguin al salari mínim interprofessional.
2.Gaudiran del 50% de bonificació en el rebut anual els subjectes passius següents:
- majors de 65 anys que viuen sols,
- unitats familiars tots els membre de la qual siguin majors de 65 anys,
- persones amb un certificat de disminució igual o superior al 65%.
3. La documentació que cal aportar és la següent:
- sol·licitud
- volant de convivència
- últim rebut pagat de recollida d’escombraries

ARTICLE 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA.Article 6è.- Quota tributària
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, carrer o via pública on estiguin situats.
Període: anual
2.- A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent

DOMÈSTIQUES: (*)
Per cada habitatge

117,00 euros any

ALLOTJAMENT:
Hotels, motels, aparthotels, pensions, cases d’hostes i altres

394,32 euros any

ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
Supermercats, economats, locals de venda de fruites, verdures i hortalisses,
peixateries, carnisseries i similars.
Superfície:
Menys 100 m2
210,94 euros anys
Més de 100 m2
329,66 euros any
BARS
Cafeteries, wisqueries, pubs, bars tavernes i altres 275,60 euros any
RESTAURANTS

329,66 euros any

LOCALS COMERCIALS
Botigues, comerç, bancs. Superfície:
Locals de menys de 50 m2
Locals de 50 a 100 m2
Locals de més de 100 m2

106,00 euros any
210,94 euros any
275,60 euros any

LOCALS INDUSTRIALS
Tota mena de locals industrials que no es trobin ubicats al Parc Empresarial de
Torrefarrera ni al Polígon Industrial La Raconada, les benzineres, cooperatives i
rentador de cotxes
314,82 euros any
(*) S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar i els
allotjaments que no excedeixin de deu places
ARTICLE 7è. ACREDITAMENT.1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan 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 trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb
posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre
següent.
3.- En els supòsits de cessament en la utilització del servei es procedirà a la devolució
de la quota corresponent als anteriors trimestres al de la data d’acreditació del
cessament.
Si el cessament té lloc en el quart trimestre de l’any, no procedirà retornar cap
quantitat.
El cessament de la utilització del servei s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació
del document, signat per tècnic competent, que acrediti que l’habitatge o local utilitzat
pel contribuent subjecte a la taxa no disposa de subministrament d’energia elèctrica.

En els immobles o locals utilitzats pel contribuent subjecte a la taxa, destinats a
l’exercici d’una activitat de tipus industrial o comercial, subjecta a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, el cessament de la utilització del servei s’haurà d’acreditar
mitjançant la presentació del document que acrediti la baixa de l’IAE.
ARTICLE 8è. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS.1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la dat 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 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 s’efectuarà trimestralment, mitjançant un rebut derivat
de la matrícula.
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 178 i següents
de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL.Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple
de la Corporació en sessió celebrada el 06 de novembre de 2019, publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 249, de 30 de desembre de 2019 i serà aplicable a
partir del dia 1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA.La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple en
sessió celebrada el 10 de novembre de 2020, entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1
de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
Aquesta modificació fou publicada inicialment al BOP de Lleida núm. 219 de data 12
de novembre de 2020 i definitivament al BOP de Lleida núm. 252 de data 31 de
desembre de 2020.
Torrefarrera, 31 de desembre de 2020
La secretària
Anna Gallart Oró

