AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DE LA TAXA PER 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 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat
RDL 2/2004
Article 2n. 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.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'habitatges.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis que
requereixin l'adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat següents:
a) Recollida d'escombraries i residus de centres hospitalaris, laboratoris, i d’altres anàlegs.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques propietàries dels habitatges,
locals i els immobles amb condicions de solar, habitats o no habitats, edificats o no edificats situats en els
llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, que podran repercutir, si s'escau, les

quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
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 empadronats al municipi que compleixin les condicions
del punt 3. de l’article 7 de bonificacions.
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Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de la naturalesa.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE
EUROS/ANY
1 – Habitatges
1.1. Vivenda

175€

2 – Altres bens urbans
2.1. Locals no destinats a activitats fins a 50 m2
De més de 50m2

175€
258€

3 – Hotels, pensions, residències i cases d’hostes
Per cada habitació

45€

4 – Restaurants, supermercats, escoles bressol, col.legis, bars i comerços
alimentaris
Fins a 100m2
700€
Per cada metre addicional
1,26€
5 – Activitats professionals, empresarials i comerços no alimentaris
Fins a 50 m2
250€
De 51 a 100m2
337€
Per cada metre addicional
0,69€
6 – Altres indústries i tallers
Fins a 100m2
Per cada metre addicional

483,50€
0,69€

Article 7è. Bonificacions
1. Podran sol·licitar una reducció del 20% de la taxa, aquelles activitats que demostrin haver signat amb
gestors de residus autoritzats la recollida d’aquells provinents de l’exercici de la pròpia activitat.
Per obtenir aquesta reducció caldrà presentar sol·licitud juntament amb la documentació acreditativa, a les
oficines de l’Ajuntament, a fi que els serveis tècnics municipals inspeccionin i valorin la repercussió de la
gestió privada en el servei públic.
7.1 Bonificacions per raó a la capacitat econòmica
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1. Tindran una reducció del 20% de la taxa aquells contribuents jubilats, pensionistes, aturats, titulars que
certifiquin una minusvàlua/discapacitat del 60 % o superior o que certifiquin tindre al seu càrrec persones
amb una minusvàlua/discapacitat del 60 % o superior, que compleixin les següents condicions:
a) Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on es sol·licita l’exempció.
b) Que l’entitat cadastral per la que se sol·licita la bonificació tingui la condició d’habitatge habitual, ja que en
cas de tenir més d ‘un habitatge només es podrà sol·licitar la bonificació per l’habitatge on està empadronat el
titular de l’IBI.
c) El conjunt d’ingressos, de l’any anterior en el que es sol·licita l’exempció i dels que, segons el padró
municipal d’habitants, convisquin amb ell, hauran d’ésser iguals o inferiors al barem següent:
- Sol·licitant empadronat sol: Salari mínim interprofessional vigent de l’any en què se sol·licita.
- Per a cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 15 % fins a un màxim del
45 % sobre el salari mínim interprofessional.
2. Els contribuents que vulguin acollir-se a les bonificacions previstes en aquest apartat, hauran de
presentar al Registre General de l’Ajuntament les sol·licituds, segons model normalitzat, acompanyant-hi la
següent documentació:
a) Dades bancàries del compte on poder transferir la quota exempta, en el cas que s’hagi satisfet.
b) Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell:
- Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o
conjunta, en el cas que vinguin obligats a presentar-la de l’any anterior en el que es sol·liciti el
benefici fiscal.
- En el cas de no estar obligats a la presentació de l’IRPF, autorització del sol·licitant per poder
demanar certificat acreditatiu a l’Agència Tributària. En aquest cas la bonificació resta condicionada
a la indicada certificació. Si de la certificació es desprèn que el sol·licitant o persones que conviuen
amb ell han fet la declaració però no l’han aportada o no l’han fet estant obligades, es desestimarà
sense cap altre tràmit.
- En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat emès per l’Institut Nacional de la
Seguretat Social o d’altres Organismes Públics de l’import de la/s pensió/ns, o bé certificat de no
rebre cap quantitat o autorització del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a la
Tresoreria de la Seguretat Social.
- En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell al corrent i certificació acreditativa de la
prestació d’atur o certificat d’haver exhaurit la prestació.
- En el cas de treballadors per compte aliè, el full de salari corresponent al mes anterior a la
sol·licitud.
- En el cas de treballadors autònoms, document del darrer pagament fraccionat de l’IRPF.
El termini de presentació de les bonificacions afectes a aquesta taxa serà des del dia següent a la
publicació de les ordenances fiscals al BOPT fins l’últim dia del mes de febrer de cada any.
La sol·licitud es farà anualment i no implicarà en cap cas un canvi definitiu de concepte al padró de les
escombraries.
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Quan un subjecte passiu concorri de forma simultània en una o més bonificacions només podrà beneficiarse d’una d’elles.
7. 2. Bonificacions a famílies nombroses i monoparentals
Tindran dret a una bonificació del 20% de la quota íntegra de la taxa de recollida d’escombraries els
habitatges en els que el subjecte passiu tingui la condició de titular de família nombrosa, i compleixin amb les
condicions requerides:
Condicions a complir:
A)- Estar empadronats en l’habitatge pel qual es sol·licita la bonificació i acreditar que s’hi ha estat durant 3
anys, excepte en els casos que l’habitatge ja disposi de dita bonificació i segueixin empadronats en el mateix.
B)- Que l’entitat cadastral per la que se sol·licita la bonificació tingui la condició d’habitatge habitual, ja que en
cas de tenir més d ‘un habitatge només es podrà sol·licitar la bonificació per l’habitatge on està empadronat el
titular de l’IBI.
C)- L’escalat, segons número de fills per accedir a la bonificacions es el següent:
Fins a 2 fills una Bonificació d’un 20%
A partir de 3 fills una Bonificació d’un 25%
El termini de presentació de les bonificacions afectes a aquesta taxa serà des del dia següent a la
publicació de les ordenances fiscals al BOPT fins l’últim dia del mes de febrer de cada any.
La sol·licitud es farà anualment i no implicarà en cap cas un canvi definitiu de concepte al padró de les
escombraries.
Quan un subjecte passiu concorri de forma simultània en una o més bonificacions només podrà beneficiarse d’una d’elles.
Article 8è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei o
activitat, que hom entendrà iniciat encara que no tingui llicència municipal, 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.
I en tot cas, des de l’1er de gener de cada any. I sempre que així ho disposi l’article 26 del RDL 2/2004
2. En el cas de noves construccions, les quotes s'acreditaran amb referència al trimestre natural en què s'hagi
atorgat la llicència de primera ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat per primera vegada.
Article 9è. 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
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corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 2
de l'article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol modificació 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 del rebut es fraccionarà en dos pagaments corresponents al 60% i al 40% de la quota
Article 10è. 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 disposa la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de
2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
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