Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. -TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
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 aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei
22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminants, l’ajuntament estableix les
taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es
regiran per la present Ordenança.
Article 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense
edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a
usos privats, tals com aparcaments, trasters o magatzems.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladores; mobles i altres objectes de la llar; els
residus i runa procedent d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els
residus procedents de la neteja de vies públiques; zones verdes; àrees recreatives i
platges; animals domèstics morts i vehicles.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recollida, transport i tractament de 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, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí,
d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, o els locals o solars, els quals podran repercutir, si escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
3. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
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4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 4. EXEMPCIONS
1 S’aplicarà una bonificació del 10 % a la quota que correspongui respecte de la tarifa
aprovada pels habitatges del municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament
per persones que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin
amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, sempre que els
ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit màxim de
16.000 €/any.
Queden inclosos en el concepte de pensionistes aquelles persones perceptores de
pensions contributives i no contributives de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i
orfandat; també queden incloses les persones perceptores de la RMI, la RAI i el
subsidi d’atur.
Les circumstàncies exposades hauran d’estar degudament acreditades, amb aportació
pels interessats de la cartilla de pensionistes (o documentació acreditativa equivalent),
còpia de l’última declaració de l’irpf presentada o, en cas de no haver-la de presentar,
certificat emès en aquest sentit per l’Agència Tributària, acompanyat de certificat dels
ingressos totals percebuts en l’exercici immediatament anterior i emès per l’òrgan
pagador corresponent.
La bonificació haurà de ser sol·licitada pels interessats o interessades abans del dia 30
de maig de l’any que es tracti i un, cop atorgada, es mantindrà vigent indefinidament
mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants de la seva concessió que
seran revisades d’ofici anualment per l’Ajuntament.
En el supòsit d’habitatges en règim de lloguer ocupats per persones amb dret a gaudir
de la bonificació, per tal que pugui ser-li atorgada, caldrà que la sol·licitud pertinent la
formulin conjuntament amb el propietari o propietària de la finca, qui ostenta la
condició de substitut del contribuent segons l’article 3.- anterior, el qual haurà de
comprometre’s en el mateix document a no repercutir als llogaters/llogateres cap
import pel concepte de taxa de deixalles.
Fora del cas exposat, la bonificació només podrà atorgar-se amb referència a
l’habitatge on els sol·licitants figurin empadronats.
2 S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota que correspongui en el cas que el
subjecte passiu participi en la campanya de “compostatge casolà”, un cop
transcorreguts dos anys des de l’entrega del compostador i després de verificar-se el
correcte funcionament d’aquest, circumstància que serà acreditada mitjançant informe
dels tècnics del Consorci Mediambiental de la Selva.
Podran gaudir, també, de l’anterior bonificació els subjectes passius que disposin de
compostadors particulars, adquirits al marge de la campanya indicada, sempre i quan
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comuniquin aquesta circumstància a l’Ajuntament a efectes de comprovació del seu
correcte funcionament, igualment, per part dels tècnics del Consorci Mediambiental de
la Selva.
Aquesta bonificació té caràcter anual i haurà de ser sol·licitada pels interessats o
interessades abans del dia 30 de maig de l’any que es tracti.
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària consistirà en una quantitat única o mínima, per unitat de
local, que es determinará en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de
la categoría del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats i una
quantitat variable en funció de la superficie del local en quan indicador del volum
de escombraries, altres deixalles assimilables generades.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent s/superfície total

Concepte taxa
1. Habitatge de caràcter unifamiliar
2. Restaurants: fins 100 m2. (import fixa)
Per cada m2 d'excés 2 euros
3. Bars, cafeteries, gelateries, sales de ball, discoteques, salons
recreatius:, espectacles culturals i esportius: grups 671, 672 i 673,
965, 968, 9691 981 i 982
Fins a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2 d'excés : 1,50 euros
Els bars i cafeteries amb servei de restauració tributaran com
a restaurants.
4. Serveis d' hospedatje, hotels, fondes, pensions i similars
Per cada habitació
Amb un màxim de 1000,00 euros
5. Comerç al detall i a 1' engròs de teixits, roba, llenceria, perfumeria,
calçat, mobles, antiguitats, joguines, llibres, paper. i derivats, joieria,
rellotgeria, llavors, estancs i venda d'articles de fumadors i
perruqueries.
0 a 100 m2 (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 0,80 euros
Amb un màxim de 300,00 euros

TARIFA
172,90
1.203,70

388,60

57,60

228,90
6. Comerç al detall i a l'engròs d'electrodomèstics i similars
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2 d'excés : 0,80 euros
7. Farmàcies
8. Consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques,
clíniques veterinàries.
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 0,80 euros
9. Gestories, companyies d'assegurances, serveis jurídics i oficines

284,85
609,25

286,50
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administratives en general i activitats professionals.
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 0,80 euros
10. Banca, Caixes d'estalvi i institucions financeres
11. Venda de ceràmica epígraf 653.3
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2. d' excés: 0,45 euros
Amb un màxim de 315,00 euros
12. Comerç al detall i 1' engròs de fruites, verdures, peixateries i
similars
De 0 a 40 m2. (import fixa)
Per cada m2 d'excés: 2,50 euros
13. Comerç al detall i l'engròs d'altres productes alimentaris,
carnisseries i de tota classe d'articles, begudes i drogueria. En petites i
grans superfícies. (Supermercats)
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 2,50 euros
Amb un màxim de 1.893,00 euros
14. Alliberació de productes alimentaris, pastisseria, precuinats i
similars
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 1,50 euros
Amb un màxim de 1.893,00 euros
15. Tallers de confecció, tèxtil i similars, bugaderies i impremtes
De 0 a 50 m2 (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 0,80 euros
Amb un màxim de 315,00 euros

228,90
592,80

209,10

284,80

380,35

444,60

288,15
16. Tallers mecànics, de reparació de maquinària i vehicles,
lampisteries i similars
De 0 a 100 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 0,80 euros
Amb un màxim de 315,00 euros
l7. Tallers de carpinteria, fusteria i similars
De 0 a 100 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 0,80 euros
Amb un màxim de 315,00 euros

288,15

288,15
18. Venda al detall de flors i plantes, floristeries i similars
De 0 a 50 m2. (import fixa)
Per cada m2. d'excés: 1,50 euros
19. Serveis de jardineries manteniment de plantes, jardins i similars
Segons volum mig diari (VMD)

439,65

0,27
20. Mercat setmanal:
Parades de fruites, verdures i similars, ml.
Parades d'altres mercaderies i productes, ml.
21. No classificats anteriorment
22. Locals afectes que tributen l' IAE a Riudarenes
23. Quota mínima per escassa capacitat econòmica (previ informe de
1' Àrea de Serveis Socials)

36,25
18,20
281,55
144,90
82,69
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24. Quota mínima del servei per locals comercials i/o industrials

78,80

(*)Les entitats culturals dotades d'aquests serveis gaudiran a bonificació del 50%
Les activitats que s'exerceixen en locals de fins a 15 m2., sol·licitar una bonificació
màxima del 50%, la qual estarà supeditada al volum màxim diari (VMD) efectiu
d'escombraries generin.
Els locals en els quals s'exerceixi més d'una activitat, es liquidarà una única taxa
d'escombraries corresponent a la quota més alta d'entre les activitats per IAE.
L' epígraf 23 estableix una quota mínima de la taxa per la recollida de residus per
aquelles unitats familiar que acreditin una escassa capacitat econòmica aportant la
documentació necessària per justificar uns ingressos anuals inferiors als 10.500 euros.
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 de residus domèstics en els carrers o
llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars 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 i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes.

Article 8. 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 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 anualment, en el període que determini
l’Ajuntament.
Article 9. INFRACCIONS I SANCIONS
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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.

Article 10. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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 facin 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 porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 12 de desembre de 1998, entrarà en vigor a partir
del dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.
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NOTA: Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del dia 30 de desembre de
2000 (data de publicació de l’elevament a definitiu BOP 198 del dia 30 de desembre de
2000), modificació que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2001.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acord de Ple del dia 25 d’octubre de 2004 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 251 del dia 31 de desembre de 2004), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2005.
Acord de Ple del dia 27 de novembre de 2006 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 25 del dia 5 de febrer de 2007), modificació que ha entrat en vigor
l’endemà de la publicació.
Acord de Ple del dia 4 d’octubre de 2007 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 237 del dia 7 de desembre de 2007), modificació que ha entrat en
vigor l’endemà de la publicació.
Acord de Ple del dia 10 d’octubre de 2008 (data de publicació de l’elevament a
defintiu BOP 235 del dia 5 de desembre de 2009), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2009.
Acord de Ple del dia 16 de desembre de 2009 (data de publicació de l’elevament a
defintiu BOP 245 del dia 23 de desembre de 2009), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2010.
Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Acord de Ple de dia 7 de novembre de 2013 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 248 Annex I, de data 31 de desembre de 2013, modificació que ha
entrat en vigor el dia 1 de gener de 2014.
Acord de Ple de dia 3 de novembre de 2014 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 248 Annex I, de data 31 de desembre de 2013, modificació que ha
entrat en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2016.
Acord de Ple del dia 6 de novembre de 2017 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 247 de 30 de desembre de 2017), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2018.
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