ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.1.- TAXA DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES

Article 1. Foment i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20 a 27 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, aquest Ajuntament estableix la taxa de recollida domiciliària d’escombraries, que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que disposa l’article 57 de
l’esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de recepció obligatòria de recollida
d’escombraries domiciliària i de residus sòlids urbans, la conducció, trasllat, abocament,
manipulació i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans, d’habitatges, allotjaments i
locals o establiments on es desenvolupi qualsevol activitat industrial, comercial, professional,
artística i de serveis;
A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les restes
d’aliments i les deixalles domiciliàries i els detritus procedents de la neteja normal d’habitatges
o establiments.
S’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, runes d’obres, detritus humans,
matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida o abocament dels quals
exigeixi l’adopció de mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat especials.
La recollida de residus especials, industrials i similars estarà sotmesa al que estableix la
Normativa específica reguladora.
Article 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les Entitats que
ocupin o utilitzin els habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en
què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d’usufructuari, habitacionista, arrendatari,
o, fins i tot, de precari.
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels
habitatges o locals, que podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris
d’aquestes, beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o entitats. A
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat sempre serà subsidiària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà tenir en
compte el que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Article 5. Exempcions i Bonificacions
Estaran exempts aquells contribuents que no convisquin a expenses d’altres persones, la unitat
familiar dels quals no superi els ingressos anuals del salari mínim interprofessional, gaudiran
d’una bonificació del 50%
Els sol·licitants de l’exempció o de la bonificació hauran d’aportar:
a) Certificat de les retribucions salarials i de pensions que perceben tots els membres de la
unitat familiar.
b) Fotocòpia de la declaració de l’IRPF (del sol·licitant i del cònjuge, i altres persones
empadronades en aquest domicili) o de la declaració de no estar obligat a presentar-la.
c) Certificat de renda de capital mobiliari expedit per les Entitats financeres.
5.2. 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 fixa anual
2.- En el cas dels locals comercials 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 on estiguin
ubicats aquests.
En funció del grau de producció de residus s’estableixen les següents categories de productors:
a) mitjans productors: restaurants, menjadors col·lectius, hotels, residències,
discoteques i sales de festa, comerços i industrials d’alimentació, i fleques
b) baixos productors: serveis administratius, perruqueries, salons d’estètica,
comerç no alimentari, serveis professionals liberals (metges, arquitectes,
advocats, enginyers, assessors); per als residus no propis de l’activitat: fusters,
fontaners, acadèmics i escoles, magatzems complementaris d’activitat
principal, constructors, industrials mecànics i serrallers.
La quota tributària anual serà:

Naturalesa i destí dels immobles
Habitatges
Locals comercials – mitjans productors
Locals comercials – baixos productors
Activitats industrials

Quota tributària
148 €
248 €
193 €
331 €

El servei extraordinari i ocasional de recollida de residus sòlids urbans, amb petició prèvia de
l’interessat o ordre de l’Alcaldia per motius d’interès públic, es facturarà al cost d’aquest.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la prestació del servei,
entenent-se iniciada, atesa la naturalesa de recepció obligatòria d’aquest, quan estigui establert i en
funcionament el servei municipal de recollida domiciliària d’escombraries en els carrers o llocs on
s’ubiquin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.

2. Una vegada establert i en funcionament l’esmentat servei, les quotes es meritaran el primer
dia de cada any natural.
En el cas de primer establiment, la taxa es meritarà el primer dia del semestre següent.
Article 8. Recaptació i ingrés de les quotes
El cobrament de les quotes s’efectuarà en dues quotes anuals, mitjançant rebut derivat del
padró fiscal que cada exercici s’aprovarà per l’Ajuntament.
Això no obstant, quan el servei administratiu corresponent verifiqui que l’habitatge pot ésser
habitat, es procedirà d’ofici a donar d’alta l’habitatge en el Padró corresponent, sense perjudici
de que es pugui instruir expedient d’infraccions tributàries.
Quan es conegui, bé d’ofici o mitjançant comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que hi consten en la matrícula, es realitzaran en aquesta les modificacions
corresponents, les quals produiran efectes a partir del període de cobrament següent al de la
data en què s’hagi efectuat la declaració.

Article 8. Infracció i sancions
Pel que fa a les infraccions i sancions, s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordenança fiscal que deroga l’anterior, va ser aprovada en Ple de l’Ajuntament
d’Alforja en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2009 entrarà en vigor en el moment de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i s’aplicarà a partir de l’1 de

gener de 2009 i continuarà vigent fins que s’acordi llur modificació o derogació expressa.
Aquesta ordenança ha estat modificada parcialment pel Ple de la corporació en sessió
celebrada el 5-10-2010 i en sessió de 5-10-2011, entrant en vigor la part modificada a partir de
l’1-1-2012. *Última redacció publicada al BOP de Tarragona de data 31 de maig de 2018 en vigor des del 1 de juny de 2018.

