AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

Reguladora de la:

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
supletòriament, per la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; 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 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 de la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis.
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 i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les
runes d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius,
perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3.- No està subjecte a la taxa de 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.- Subjectes passius
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 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'arrendament
o, fins i tot, de precari.
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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.
Article 4t.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles anteriors.
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.

Articles 5è.- Exempcions
Gaudiran d’exempcions subjectives aquells contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal, que estiguin inscrits en el padró de beneficència com a pobres de
solemnitat.
Articles 6è.- Quota Tributària i bonificacions
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 del nombre de persones
que constitueixin la família o lloc de treball.
2.- Bonificacions:
a) Gaudiran d’un bonificació del 25% en la quota tributària, els subjectes passius
que acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són
inferiors a dues vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
b) Gaudiran d’un bonificació del 50% en la quota tributària, els subjectes passius
que acreditin documentalment que, els ingressos anuals de la unitat familiar són
inferiors a una vegada i mitja el Salari Mínim Interprofessional.
c) Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota tributària els subjectes
passius que acreditin documentalment que els ingressos anuals de la unitat
familiar són iguals o inferiors al Salar Mínim Interprofessional.
d) Per tal de gaudir d’aquestes bonificacions, que són de caire pregat, caldrà aportar
la següent documentació:
•

Presentar la sol·licitud al llarg dels mesos de novembre i desembre de
l’exercici anterior i fins el 15 de gener de l’exercici a aplicar.

•

Adjuntar a la sol·licitud, certificat d’ingressos, declaració de l’IRPF, o
qualsevol altre mitjà de prova admès en dret, i en el seu defecte,
autorització a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca de petició de
dades a l’administració competent (1).
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•

Acreditar que els membres de la unitat familiar, porten com a mínim un
any empadronats a Castellfollit de la Roca.

(1) En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella
que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

El dret a bonificació s’extingeix en acabar cada exercici i s’haurà de sol·licitar de nou.
Podrà ser revisat sempre que alguna de les parts ho cregui convenient.
3.- A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE

QUOTA
2014

EPÍGRAF 1:DOMICILIS FAMILIARS
a ) Ha bitatges fam iliars ocupats i de socupats
b) Habitatge s bonificats 25%
c) Habitatge s bonificats 50%
d) Habitatge s bonificats 90%

141,60
106,20
70,80
14,20

€
€
€
€

308,50
165,25
165,25
242,35
253,40
281,15
378,40
838,90
378,40

€
€
€
€
€
€
€
€
€

EPÍGRAF 2. ACTIVITATS COMER CIALS
a ) Entitats finance re s
b) Oficines i despatxos
c) Pe rruqueries i Centres de Be lle sa i similars
d) Esta bliments no de dicats a alimenta ció
e ) Establiments de productes d'alimentació
f) Ta llers, serveis i garatges
g) Bars, cafeteries i restaura nts
h) Fondes, pensions i hotels
i) Aparta ments turísitcs, ca se s rurals i cases de poble
EPÍGRAF 3. ALTR ES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
De 0 a 5.000Kg/a ny
De 5.001 Kg a 20.000Kg/any
Més de 20.000Kg/any

755,95 €
1.882,70 €
3.766,60 €

Notes:
- Les activitats de temporada que s’exerceixin un màxim de mig any, pagaran el 50% de
la quota.
- Les activitats que presentin el certificat de gestió externa de residus, tributaran en un
70% de la quota corresponent.
Article 7è.- Altres serveis
Per qualsevol altre tipus de servei no inclòs en els apartats anteriors, es sol·licitarà
individualment a l'Ajuntament o bé es convindrà amb l'empresa concessionària.
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El servei de recollida d'escombraries s'incrementarà en un 20 % de les tarifes aplicables,
en aquells casos que no s'utilitzi el contenidor estandarditzat per aquesta finalitat o que
s'acompleixin les normes donades per al seu ús.
En tots els supòsits de les tarifes anteriors, l'administració municipal podrà demanar als
contribuents dades per classificar i clarificar les tarifes aplicables. Si no es faciliten
aquestes dades, s'entendrà que s'accepta la classificació que faci l'Ajuntament.
Article 8è.- Acreditament
1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització de 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 semestre natural. Quan l'acreditament de la taxa es produeixi amb
posterioritat a aquesta data, la primera quota s' acreditarà el primer dia del semestre
següent.
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 corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del
primer semestre.
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.
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 disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Diligència de modificació
Aquesta diligència és per fer constar que aquesta ordenança serà vigent des de
l’1/1/2017 i fins que el Ple de la Corporació municipal acordi la seva modificació o
derogació.
Castellfollit de la Roca, 1 de gener de 2017
Vist i plau,
L'alcalde,

Certifico,
La secretària,

