Ordenança Fiscal núm. 5.3.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 1.- Fonament i naturalesa
A l'empara d’allò que disposen els articles 57 i 20.4s) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per 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 taxa pels serveis de
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present
Ordenança.
I.- Taxa pel servei de recepció
tractament de residus domèstics

obligatòria

de

recollida,

transport

i

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 següents serveis:
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 aparcament, traster o magatzem.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d'aparells
elèctrics
i
electrònics;
roba;
piles;
acumuladors;
mobles
i
estris;
els
residus i enderrocs procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària; els
residus procedents de neteja de vies publiques; zones verdes; àrees recreatives; animals
domèstics morts i vehicles abandonats.
Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques o
jurídiques i les entitats al fet que 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 al fet que es refereix l'article anterior, bé sigui a títol de
propietari o d'usufructuari, d'arrendatari, fins i tot a precari.
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2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o solars, qui podrà repercutir, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que
són els beneficiaris del servei.

Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en
la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que consistirà en la
suma d’una quota base i una quota en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i
de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la quota i tarifa següent
2.1. Habitatges:
15,00 €

Quota base

a) Per cada habitatge desocupat o de segona residència en sòl urbà
b) Per cada habitatge rural o disseminat
c) Per cada habitatge de caràcter familiar: amb 1 persona empadronada
d) Per cada habitatge de caràcter familiar: de 2 a 4 persones
empadronades
e) Per cada habitatge de caràcter familiar: amb 5 o més persones
empadronades

Categoria dels carrers:
única
70,00 €
70,00 €
100,00 €
140,00 €
180,00 €

2.2. Locals comercials inactius, locals per a usos privats i solars sense edificar:
0,00 €

Quota base

Categoria dels carrers:
única
a) Per cada solar sense edificar generador de restes vegetals que integri
una unitat cadastral independent
b) Per cada local destinat a usos privats (aparcament, magatzem,
traster) que integri una unitat cadastral independent

3. Les quotes fixades tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.
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0,00 €
0,00 €

Article 6.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 5.2 d’aquesta Ordenança es contenen
tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius ostentin i es trobin inclosos dins les
condicions que s’hi esmenten.
Article 7.- Meritació
1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació
del servei, que s'entendrà iniciat, donada la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el
servei municipal de gestió de residus domèstics als carrers o llocs on figurin els habitatges
utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a aquesta taxa estigui establert i en
funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran 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 de manera que pel cas d’alta, la quota tributària es
calcularà proporcionalment al número de trimestres que queden per a finalitzar l’any, inclòs
el d’inici; i pel cas de baixa, la quota tributària es calcularà proporcionalment al número de
trimestres durant els quals s’ha realitzat el fet imposable.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
1. Dins dels trenta (30) dies hàbils següents a la data en què es reporta 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 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 variació de les
dades que figuren en la matrícula, s'efectuaran les modificacions corresponents, que tindran
efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi produït la
variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, en el període que aprovi i anunciï
l'Ajuntament, mitjançant un rebut derivat de la matricula.

II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels
residus comercials

Article 9.- Fet imposable
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1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats per l'operador privat
-autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos en la normativa vigent en
matèria de residus-, la recollida, transport i tractament dels residus comercials i/o industrials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la
prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials i/o industrials els generats
per l'activitat pròpia del comerç, al detall i al major, dels serveis de restauració i bars, de les
oficines i els mercats, i de la resta del sector serveis, així com els residus originats a la
indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als
municipals.
4. La taxa establerta en l'apartat 2.a) d'aquest article és incompatible amb la taxa prevista, si
s’escau, en l'article 2.2 de l'Ordenança; conseqüentment, quan escaigui exigir la taxa per la
gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics
generats per la realització d'activitats domèstiques en locals comercials inactius.
5. En el cas de duplicitat de la taxa establerta en l’apartat 2.a) d’aquest article amb la taxa
prevista en l’article 2.1 de l’Ordenança, en relació a una mateixa finca o immoble, es
liquidarà únicament aquella que sigui principal.

Article 10.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix en
l'article 9 d'aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats al fet que es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·liciten la prestació del servei.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d'activitats que generin residus comercials o domèstics
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent de
l'establert per l'Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor
autoritzat la gestió dels residus que produeixi l'activitat corresponent. Aquest acreditació
s'haurà d'efectuar, en el termini d'un mes, comptat des de l'entrada en vigor de l'ordenança,
si ja s'estava duent a terme l'activitat, o des de l'inici de l'activitat generadora del residu, si
aquest ha tingut lloc amb posterioritat a aquesta entrada en vigor.
Per a exercicis successius, l'acreditació s'haurà d'efectuar abans de l'1 de febrer de cada
any.
En cas que no es dugui a terme l'esmentada acreditació en el termini indicat, l'Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d'aquests residus comercials i domèstics
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generats per les indústries s'acull al sistema de recollida, transport i tractament que té
establert la Corporació i per tant, aquest tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
Les activitats desconnectades dels sistema de gestió de residus municipal contribuiran amb
la taxa corresponent en funció de la possibilitat d’utilitzar el servei que constitueix l’objecte
d’aquesta ordenança i en concepte de la gestió i el cost de desplegament del servei de
residus municipal necessari per fer efectiva la seva possible utilització.
3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals
on es situï l'activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en
la Llei General Tributària.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 12.- Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament
de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà per la suma d’una
quota base i una quota en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles en els quals
es desenvolupi l'activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o
la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la quota i tarifa següent:
30,00 €

Quota base

a) Locals agrícoles, granges
b) Habitatges i apartaments d’ús turístic
c) Oficines i despatxos tècnics
d) Bancs, establiments i locals comercials, domicilis de societats
e) Bars, cafeteries, hotels, fondes, restaurants, residències, benzineres
f) Activitats industrials i/o comercials de 3 a 10 treballadors
g) Activitats industrials i/o comercials d’11 a 20 treballadors
h) Activitats industrials i/o comercials de 21 o més treballadors
i) Activitats industrials i/o comercials desconnectades del servei de gestió
de residus de l’Ajuntament
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Categories dels carrers:
única
70,00 €
200,00 €
180,00 €
300,00 €
600,00 €
900,00 €
1.250,00 €
2.000,00 €
80,00 €

3. Les quotes fixades tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.
Article 13.- Meritació i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus
comercials es reporta en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la durada temporal del servei s'estengui a diversos exercicis, la meritació de la taxa
tindrà lloc l'1 de gener de cada any 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 de manera que pel cas d’alta, la quota tributària
es calcularà proporcionalment al número de trimestres que queden per a finalitzar l’any,
inclòs el d’inici; i pel cas de baixa, la quota tributària es calcularà proporcionalment al
número de trimestres durant els quals s’ha realitzat el fet imposable.
Article 14.- Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primera vegada sol·licitin la prestació del servei
de recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar
l'autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del
servei, la taxa serà liquidada per l'Ajuntament i el cobrament de les quotes s'efectuarà en el
període que aquest determini.
2. Els titulars d'activitats a els quals es refereix l'article 10.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31-12-2013 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i
tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un
gestor autoritzat, es mantindran integrats en el padró fiscal que, per a la gestió de la taxa
establerta en la present Ordenança, aprovi l'Ajuntament.

Article 15.- Infraccions i sancions
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències contingudes en 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 dels quals es van fonamentar.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 de
novembre de 2013, entrarà en vigor l'endemà al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 247, del dia
30 de desembre de 2013, i incorpora les modificacions següents:.
a) Modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 19 de novembre de 2014,
esdevinguda aprovada definitivament en data 30 de desembre de 2014 (BOP núm.248 Annex 1, de
31-12-2014).
b) Modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 9 de novembre de 2015,
esdevinguda aprovada definitivament en data 23 de desembre de 2015 (BOP núm.250, de 30-122015).

Sant Jaume de Llierca, 31 de desembre de 2015.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor
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