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ORDENANÇA FISCAL
D´ESCOMBRARIES

Núm.

4.7

.-

TAXA

PER

RECOLLIDA

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb la Llei del Parlament de
Catalunya 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
I)

TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D´ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS

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 en
les vivendes particulars.
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 deixalles alimentàries que procedeixin de la neteja normal
dels domicilis particulars.
3.- No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, pel
seu tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques o de
seguretat, com:
a)
b)
c)
d)

Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
Cendres i restes de calefaccions centrals.
Runes d’obres.
Altres residus tòxics o perillosos.

Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries 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 resultin
beneficiades per la prestació del servei, pel fet d’ocupar o utilitzar habitatges
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situats en els llocs on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari,
usufructuari, llogater o arrendatari o qualsevol altre.
2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari de les vivendes, el qual podrà repercutir, en el seu cas, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. BENEFICIS FISCALS
4.1. Exempcions.
4.1.a) Gaudiran d´exempció subjectiva aquells contribuents que estiguin inscrits
en el Padró de Beneficiència com a pobres de solemnitat o que obtinguin uns
ingressos familiars anuals inferiors a l’IPREM.
Per a gaudir de l´exempció, s´haurà de dirigir la corresponent sol.licitud al
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions
familiars.
Vist l´informe de Serveis Socials, es concedirà o desestimarà el benefici fiscal
sol.licitat i es notificarà a l´interessat.
Si es concedís l´exempció, els seus efectes s´iniciaran a l´exercici en què s´ha
sol.licitat.
4.2. Bonificacions.
4.2.a) Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la taxa, que correspongui al seu
habitatge habitual, els subjectes passius majors de 65 anys, o amb certificat de
disminució igual o superior al 65 %, i que la renda personal dels membres de la
unitat familiar sigui inferior al doble de l’IPREM.
Per a gaudir de la bonificació esmentada, s’haurà de sol·licitar per escrit
adjuntant documentació que acrediti els ingressos de la unitat familiar (imprès
de la última declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració corresponent a
les persones que formen la unitat familiar), i en el cas de persones amb
disminució, a més, un certificat acreditatiu de la mateixa.
4.2.b) La Junta de Govern Local podrà bonificar fins a un màxim del 50% de la
taxa, en funció de l’activitat que desenvolupi, sempre i quan el subjecte passiu
es tracti d’una entitat sense ànim de lucre, que ho sol.liciti amb anterioritat a la
fi del període voluntari de pagament, i ho acreditin mitjançant certificació
corresponent de l’Agència Tributària.
Article 5. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
1.- No es tributarà per la taxa d’escombraries domiciliàries, tot i que la unitat
consti donada d’alta al padró de l’Impost sobre Béns Immobles, en els següents
casos:
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a) Habitatges que, degut al seu deficient estat de conservació no estan en
condicions d’obtenir la corresponents cèdula d’habitabilitat.
b) Habitatges en construcció (pendents de l’obtenció del certificat de final
d’obra).
c) Habitatges que es troben afectats per obres de rehabilitació-reforma que
n’impedeixen l’habitabilitat, durant el termini fixat en la preceptiva
llicència per a l’execució de les obres.
2.- És requisit indispensable per cursar la baixa del padró, la corresponent
acreditació mitjançant:
a) Respecte a l’apartat a): informe emès per tècnic competent on hi consti
expressament la data a partir de la qual l’habitatge no reuneix les
condicions d’habitabilitat.
b) Respecte a l’apartat b): informe emès per tècnic competent que certifiqui
la no finalització de les obres.
c) Respecte a l’apartat c): còpia de la llicència municipal de rehabilitacióreforma.
Article 6.- MERITACIÓ
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què
s’iniciï la prestació del servei, que s’entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa
de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on es
trobin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2.- Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es
meritaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà
l’any natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a
aquesta data, la primera quota s’acreditarà en aquest moment.
3.- Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un
any, excepte la corresponent a l’alta del primer any, que es prorratejarà per
trimestres.
4.- Totes les altes, baixes i modificacions tindran efectes a partir del mateix dia
del trimestre en que es produeixen.
Article 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà aplicant la tarifa següent:
Per cada habitatge
(la part proporcional en el cas d’altes durant l’any)

89,70 €
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2.- S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter
familiar.
Article 8.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà anualment,
excepte en els supòsits d’alta nova, en què la quota es prorratejarà per
trimestres naturals.
Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i les baixes, només produiran
efectes per al període següent.
La declaració d’alta en el padró d’IBI comportarà l’alta automàtica en el padró
matrícula d’aquesta taxa.
El padró es confeccionarà a partir de les dades de l’any anterior i les
comunicacions relatives a altes, baixes i canvis de domicili declarats pels
subjectes passius. Tanmateix, es podran incorporar també altres dades sobre
altes, baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.
En cas d’altes noves s’estableix el sistema d’autoliquidació d’aquesta taxa. En
aquests casos, els subjectes passius presentaran l’imprès d’autoliquidació de
l’impost, segons el model establert per l’Ajuntament, i simultàniament es
realitzarà l’ingrès de la quota tributària. Efectuades les comprovacions
oportunes, es practicarà la corresponent liquidació, exigint o retornant, si
s’escau, la quantitat procedent.
Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació
de les dades que figurin a la matrícula, s’efectuaran les modificacions
corresponents, que tindran efecte la data en què s’hagi realitzat la declaració o
s’hagi produït la variació.
II)

TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DEL
SERVEI
MUNICIPAL
COMPLEMENTARI DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA DE RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS COMERCIALS.

Article 9.- FET IMPOSABLE
1.- Són serveis municipals complementaris de recepció voluntària, susceptibles
de ser prestats pel sector privat –autoritzat per la prestació del servei, en els
termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida,
tractament i eliminació dels residus comercials.

APROVACIÓ DEFINITIVA.- BOP NÚM 233 DE 5.12.2019

2.- Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis
següents:
a) Recollida dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació de residus comercials.
3.- A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats
per l’activitat pròpia del comerç al menor i al major, l’hosteleria, els bars, els
mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats en la indústria
que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables en els
municipals.
Article 10- SUBJECTES PASSIUS
1.- Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials
les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del
servei.
2.- A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant
l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida,
tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent.
Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes, comptat des de
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat,
o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb
posterioritat a aquesta entrada en vigor.
3.- En cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests
residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de
recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i, per tant, tindrà
la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
4.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual
podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són
els beneficiaris del servei.
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5.- La Junta de Govern Local podrà bonificar fins a un màxim del 50% de la
taxa, en funció de l’activitat que desenvolupi, sempre i quan el subjecte passiu
es tracti d’una entitat sense ànim de lucre, que ho sol.liciti amb anterioritat a la
fi del període voluntari de pagament, i ho acreditin mitjançant certificació
corresponent de l’Agència Tributària.
Article 11.- QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció
voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà
en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la
naturalesa i el destí dels immobles en els quals es desenvolupi l’activitat
generadora del residu.
2.- A aquest efecte, s’aplicaran les següents tarifes:
HABITACIONS I PLACES CÀMPING:
Habitacions hotels, hostals, pensions i similars
Places càmpings

12,10 €
12,10 €

ACTIVITATS
Entitats bancàries
Bars, cafeteries, xiringuitos, bars musicals, discoteques i sales
de festa i similars
Hotels, hostals, pensions i similars
Restaurants

260,10 €
308,50 €
540,00 €
390,25 €

ALIMENTACIÓ
Supermercats de menys de 100 m2
Carnisseries i peixateries
Supermercats de més de 100 m2

257,15 €
1.070,90 €

ACTIVITATS, PROFESSIONALS, COMERCIALS I INDUSTRIALS
Locals professionals
Locals comercials
Locals industrials
Indústries tèxtils

99,60 €
130,10 €
202,70 €
667,00 €
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ACTIVITATS PORTUÀRIES
Club Nàutic
Confraria Pescadors

667,00 €
667,00 €

Article 12.- MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
1.- La taxa per la prestació del servei complementari, de recepció voluntària de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment
de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2.- Quan la durada temporal del servei s’estengui a diversos exercicis la
meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural.
3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un
any, excepte la corresponent a l’alta del primer exercici, que es prorratejarà per
trimestres.
4.- Totes les altes, baixes i modificacions tindran efectes a partir del mateix dia
del trimestre en que es produeixen.
Article 13.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà anualment,
excepte en els supòsits d’inici, en que la quota es prorratejarà per trimestres
naturals.
Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i les baixes, només produiran
efectes per al període següent.
La declaració d’alta en l’IAE i/o la concessió de la llicència municipal d’activitats
comportarà l’alta automàtica en el padró matrícula d’aquesta taxa, en relació a
activitats.
El padró es confeccionarà a partir de les dades de l’any anterior i les
comunicacions relatives a altes, baixes i canvis de domicili declarats pels
subjectes passius. Tanmateix, es podran incorporar també altres dades sobre
altes, baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.
En cas d’altes noves s’estableix el sistema d’autoliquidació d’aquesta taxa. En
aquests casos, els subjectes passius presentaran l’imprès d’autoliquidació de
l’impost, segons el model establert per l’Ajuntament, i simultàniament es
realitzarà l’ingrès de la quota tributària. Efectuades les comprovacions
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oportunes, es practicarà la corresponent liquidació, exigint o retornant, si
s’escau, la quantitat procedent.
El Servei competent establirà els circuïts administratius més adequats per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
Article 14.- INFRACCIONS I SANCIONS
Pel que fa referència a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les
taxes regulades en aquesta Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que
disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
III)

TAXA PER ALTRES SERVEIS: ABOCAMENT DE TERRES, RUNES I
PODA.

Article 15.– ÀMBIT D’APLICACIÓ
1.- Aquesta ordenança és d’estricte compliment per les persones que dipositin
terres a l’abocador municipal situat al paratge Villordí, procedents d’obres
realitzades en el terme municipal de Llançà.
2.- Quan es tracti de terres que no procedeixin d’obres realitzades en el terme
municipal de Llançà, es necessitarà un permís especial emès pels serveis
tècnics municipals.
Article 16 .– FET IMPOSABLE
1.- Constitueix el fet imposable l’abocament de terres, runes, pedres i poda
altres materials similars que s’originen en l’activitat del sòl.
2.- La utilització dels serveis referits en aquest article és optativa.
Conseqüentment, els particulars i les empreses poden fer directament, pel seu
compte, l’activitat esmentada d’acord amb les normes de policia que siguin
aplicables.
Article 17.- SUBJECTES PASSIUS
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones naturals o jurídiques
que sol·licitin el servei.
Article 18.- BASE IMPOSABLE
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La base de càlcul ve determinada pel volum de les terres, runes, roques, poda
o materials similars extrets de l’excavació del sòl.
Article 19.- QUOTA TRIBUTÀRIA
L’import de la quota tributària queda fixada en la següent quantia:
ABOCAMENT DE TERRES.
Per m3 de terra, pedra o similar

3,50 €/ m3

ABOCAMENT DE RUNES.
Per m3

37,90 € per m3

ABOCAMENT DE PODA.
Per m3 de poda

1,98 .-€ /m3

Article 20.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa:
1. L’abocament de terres, runes i poda procedents d’obres realitzades per
l’Ajuntament.
2. L’abocament de terres, runes i poda procedents d’obres municipals d’ús
públic, ja siguin realitzades per empreses o per altres administracions.
Article 21.- ACREDITAMENT
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada aquesta
activitat:
1. Quan hi hagi l’autorització prèvia o simultània de la llicència urbanística: en
la data de presentació de la sol·licitud de la llicència esmentada.
2. Quan no hi hagi l’autorització prèvia o simultània de la llicència urbanística
(casos especials): en la data de presentació de la sol·licitud expressa per a
l’abocament de terres corresponent.
Article 22. – PROCEDIMENT
1.- El sol·licitant d’una llicència per abocar les terres, runes, pedres, poda i
materials similars haurà d’incorporar a la documentació una valoració del volum
previsible de generació dels materials esmentats, emesa per l’arquitecte
particular de l’obra.
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2.- Els serveis tècnics, d’acord amb la documentació aportada, calcularan la
base imposable d’aquesta taxa per tal de determinar-ne la quantia.
3.- Un cop fet efectiu el pagament de la taxa a la Caixa de l’Ajuntament, el
sol·licitant obtindrà el justificant de pagament corresponent, el qual s’haurà
d’exhibir al responsable de l’abocador.
Article 23. – RÈGIM DE GESTIÓ
Caldrà atenir-se al que disposa l’art. 7 de l’Ordenança Municipal per a la gestió
de runes i terres.
Article 24.- INFRACCIONS I SANCIONS
Cal atenir-se al que disposa l’Ordenança fiscal General i la Llei General
Tributària.
Article 25. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1r de gener de 2.020 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’ALCALDE

EL SECRETARI

