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REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
Article 1. Fonaments i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 20.4 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de recollida domiciliària
d’escombraries i de residus sòlids urbans, així com pel seu tractament i eliminació, que es regirà per
aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida domiciliària, transport i
eliminació d’escombreries i de residus sòlids urbans d’habitatges, allotjament i locals i d’establiment on es
realitzin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que gaudeixin del servei.

Article 4. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o 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 5. Exempcions
No es reconeixen altres exempcions o beneficis fiscals que els establerts legalment.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes previstes a l’annex de la present ordenança.

Article 7. Meritació
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir el dia primer de cada any natural.

Article 8. Règim de liquidacions i ingrés
La taxa es liquida anualment a través del corresponent Padró fiscal confeccionat en relació a l’any
anterior, d’acord amb l’article precedent.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al
compte bancari durant el període de cobrament en voluntària.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que es corresponguin en cada
cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i normativa que
la desenvolupa.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes de la present Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la
legislació vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells en que es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
El Secretari,
Josep Guillén Viñas

ANNEX:
ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA. TARIFACIÓ.
La quota tributària es determina amb una quantitat anual fixa per unitat, en funció de la naturalesa i el
destí dels immobles urbans, d'acord amb les tarifes següents:
Habitatges particulars
Habitatges aïllats, masies i similars
Magatzems, garatges, locals i similars
Bars, cafès i similars
Carnisseries, peixateries i comerços de queviures
Tallers i locals industrials
Restaurants, fondes i similars
Altres no inclosos en els anteriors

130,00 €
35,00 €
42,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
400,00 €
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