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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8.- Taxa per la Recollida d’Escombraries. 
 
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 Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’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 57 
de l'esmentada Reial Decret Legislatiu. 
 
Article 2.  Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 
de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, casetes de 
camp susceptibles d’habitabilitat, allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn, o 
es puguin efectuar, 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, habitatges i casetes de camp, 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 requereixen 
l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 
3. No està subjecte a la taxa la 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 3.  Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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'arrendatari o, fins i tot, de precari. 
 
2. 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. 
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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 desembre, 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. 
 
Article 5. Exempcions i bonificacions. 
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 
pobres per precepte legal o que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 
pobres de solemnitat. 
 
Article 6. Quota tributària. 
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. Malgrat això, 
l’Ajuntament podrà establir concerts amb aquells grans productors de residus, en 
aplicació d’allò que disposa la Llei 6/93, de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/03, de 
13 de juny. En aquests casos, les quotes contemplades en aquesta Ordenança seran 
substituïdes per l’import a fer efectiu pels esmentats productors d’acord amb el cost del 
tractament a ells aplicat. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

 
Epígraf primer. Habitatges EUROS 
Quota fixa 85,00 
Per cada metre quadrat d’edificació, a més 0’19 
Per cada habitant del domicili, a més 5’00 
Màxim per habitatge 180’00 
  
Epígraf segon. Despatxos, assimilats i locals sense activitat  
Per cada despatx, agència, assessoria, gestoria, oficina immobiliària, 
notaria, vídeo club, etc.  205’20 
Per cada local buit sense activitat 100’00 
  
Epígraf tercer. Establiments no especificats, en general:  
A) Tarifa general 307’80 
B) A més, per producció de residus de cartró 38’00 
C) A més, per producció de residus d’envasos 19,95 
D) A més, per producció de residus de vidre     19,95 
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Epígraf quart. Establiments de venda al detall:  
A) Fins a 200 m2 de superfície 346’75 
B) De 201 a 400 m2 de superfície 555’75 
C) De més de 400 m2 de superfície 500’65 
  
Epígraf cinquè. Molins i Elaboracions d’aliments: 384’75 
  
Epígraf sisè. Establiments d’alimentació específics:  
Carnisseries, Floristeries, Fruiteries, Peixateries, etc:  
A) Fins a 200 m2 de superfície 384’75 
B) De més de 200 m2 de superfície 615’60 
  
Epígraf setè. Altres Establiments d’alimentació:  
Comestibles, Congelats, Panaderies, Pastisseries, Peixos, Mariscos i 
Supermercats:  
A) Fins a 400 m2 de superfície 422’75 
B) De 401 a 800 m2 de superfície 769’50 
C) De més de 800 m2 de superfície 1539’00 
  
Epígraf vuitè. Establiments d’oci i esbarjo:  
A) Bar musical, Pub, Karaoke, etc. 439’85 
B) Discoteques 615’60 
C) Bar, Cafeteria, Franckfurt:  
     - Fins a 200 m2 de superfície 439’85 
     - De més de 200 m2 de superfície 538’65 
  
Epígraf novè. Establiments de restauració:  
A) Restaurants amb aforament fins a 50 persones  769’50 
B) Amb aforament de 51 fins a150 persones 923’40 
C) Amb aforament de 151 fins a 300 persones 1154’25 
D) Amb aforament de més de 300 persones 1385’10 
  
Epígraf desè. Establiments d’allotjament:  
A) Campings  
    - Fins a 2500 m2 769’50 
    - De més de 2500 m2 fins a 5000 m2 1539’00 
    - De més de 5000 m2 3078’00 
  
B) Hotels, hostals, pensions, etc.:  
    - Import mínim 307’80 
    - Per cada habitació 38’00 
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C) Apartaments, aparthotels, etc.:  

 Per cada apartament individual 119’70 
  
Epígraf onzè. Establiments de crèdit i estalvi: 307’80 

 
Article 7. Acreditament. 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del 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 any. Quan l'acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a 
aquesta data, la primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre següent. 
 
Article 8. 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 d'altes corresponents i ingressaran, 
simultàniament, la quota dels trimestres corresponents. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les 
dates 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. 
 
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la 
matrícula, tot i que l’import de la liquidació podrà ser fraccionat sense l’aplicació de 
recàrrecs ni interessos als contribuents en dos o mes terminis, els quals seran fixats en 
tot cas per l’Ajuntament. 
 
Article 9. 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 183 i següents 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Deltebre, el 20 de 
novembre de 2019. Començarà a regir el dia 16 de gener de 2020, i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 
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                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
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