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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9.- Taxa per la Recollida i Abocament de Runes, 
Materials de construcció i altres residus. 
 
Article 1.  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 RD Legislatiu 
2/2004, de 15 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida i/o abocament 
de runes, materials de construcció i altres residus, 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 Reial Decret Legislatiu. 
 
Article 2.  Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 
de recollida i/o l’abocament de runes, de materials eliminables, procedents de la 
construcció, rehabilitació, modificació, enderrocament i altres treballs similars que 
es portin a terme en aquest terme municipal així com la recollida o abocament de 
qualsevol altre tipus de residus que no estiguin compresos en l’àmbit de 
l’Ordenança Reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries. 
 
Article 3.  Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de novembre, General 
Tributària, que utilitzin el servei de recollida i/o abocament de runes procedents 
d’actes de la construcció d’immobles i d’altres residus que no tinguin la 
consideració de residus sòlids urbans. 

 
Article 4. Responsables. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, 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'esmentada Llei General 
Tributària. 

 
Article 5. Quota tributària. 
La quota tributaria consistirà en aplicar el CINC PER CENT (5%) sobre l’import de 
la liquidació de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, amb una quota 
mínima de VINT-I-CINC EUROS (25,-- €).  
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Article 6. Acreditament. 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal 

que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita 
activitat en la data de presentació de la preceptiva sol·licitud de llicència de 
construcció. 
 

2. En el cas de les llicències d'obres, si aquestes s'han iniciat o executat sense 
haver obtingut la llicència corresponent, la taxa meritarà quan s'iniciï 
efectivament l'activitat municipal que condueix a determinar si l'obra en qüestió 
és o no autoritzable, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que 
es pugui instruir per l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en cas 
de no ésser autoritzables. 

 
3. Un cop ha nascut l'obligació de contribuir, no li afectaran de cap manera la 

denegació de la llicència ja sol·licitada o la seva concessió, condicionada a la 
modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant, 
després de la concessió de la llicència. 

 
Article 7. Liquidació i ingrés. 
Quan ha acabat l'activitat municipal i s'ha dictat la resolució municipal que 
procedeixi sobre la llicència de construcció, es practicarà la liquidació corresponent 
per la taxa, que es notificarà al subjecte passiu per al seu ingrés directe a les 
arques municipals, fent servir els mitjans de pagament i els terminis que fixa el 
Reglament General de Recaptació. 

 
Article 8. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom justificarà al que disposen els articles 145 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès 
de la seva publicació. 
                                                                                                Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                                     L'ALCALDE, 


