
1 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 

TAXA DE 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, 2 d’Abril , reguladora de les Bases de Regim Local, i Règim Local de 

Catalunya, el text refós de la Llei d’ Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 

2/2004 de 5 de març. 

 

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, allotjaments i 

locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, 

artístiques i de serveis. 

2. A aquest efecte , es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les 

restes de les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de 

locals o d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les 

runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius, 

perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixi l’adopció de mesures 

especials higièniques, profilàctiques o de seguretat. 

3. No està subjecte a la taxa de prestació, de caràcter voluntari i la 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 i jurídiques i les entitats a que es 

refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que ocupin o utilitzin els habitatges i els 

locals situats en els llocs, places, carrers i vies públiques en que els servei es realitzi, bé 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA 

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera 

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat 

http://www.palausaverdera.cat/


2 

sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitants, d’arrendatari o, fins i tot, de 

precari. 

2. Tindrà 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 dels servei. 

 

Article 4.-  Responsables. 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del  subjecte passiu, les persones 

físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiàries, els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el 

supòsit i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5.- 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 i del lloc on estiguin situats. 

2. A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent: 

Altres no classificats 372.75 

Bancs i caixes 786.08 

Botigues d'alimentació 388.19 

Cafeteries i bars sense menjador 498.93 

Comerç al major 560.70 

Comerços en general 372.75 

Construccions obres i instal·lacions 265.72 

cooperatives 342.42 

Dipòsit vehicles 300.76 

Empreses de transport 252.07 

Ensenyament, esport, salut 135.35 

Ensinistrament d'animals 135.35 

Habitatges 236.88 

Indústries d'alimentació 435.43 

Indústries manufacturades 435.75 

Oficina immobiliària 135.35 

Oficines de canvi 135.35 

pensions, fondes 484.59 

Perruqueria, salo de bellesa 135.35 
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Petites indústries de fabricació 745.53 

Restaurants i similars 1074.90 

Serveis agrícoles 135.35 

Serveis fotogràfics 135.35 

Supermercats 869.73 

Tallers i similars 356.25 

3. Quan un local industrial, comercial o professional sigui compartit com a habitatge, la 

quota   que correspongui a cadascun dels fets imposables 

4. La taxa merita i neix l’obligació de contribuir el dia 1 de gener de cada any. Les quotes 

fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any. 

Pel còmput de la superfície s’aplicarà l’establert al Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 

28 de setembre que aprova les tarifes i la instrucció sobre l’Impost d’activitats 

econòmiques. 

5. En aquells supòsits en els que un local comercial o industrial  existent, a efectes de 

l’impost d’activitats econòmiques tributi per més d’un epígraf d’activitat, només serà 

computable a efectes de la taxa de l’epígraf de l’activitat principal. 

S’entendrà per activitat principal que disposi de més metres de superfície, computables a 

efectes de l’impost d’activitats econòmiques. La resta contribuiran per l’element de 

superfície. 

6. Quan un local comercial, professional, taller o supermercat tingui una superfície superior 

a 75 metres quadrats,  inclòs el magatzem si en tingués, la quota serà calculada per metres 

quadrats, essent el preu de 10,25 € per metre quadrat exceptuant els tallers que serà de 

4,20 €. 

7. Als domicilis que tinguin jardí se’ls aplicarà una quota suplementària, essent el preu de 

0,26 € per metre quadrat de superfície de gespa i de 0,104 € la resta. 

Tarifa 

número: Tramer de m2 de jardí Preu per abonat 

1 De 1 a 50 m2 2,86 

2 de 51 a 100 m2 5,72 

3 de 101 a 200 m2 11,44 

4 de 201 a 300 m2 22,88 

5 de 301 a 400 m2 34,32 

6 de 401 a 500 m2 45,76 

7 de 501 a 600 m2 57,20 

8 de 601 a 700 m2 68,64 

9 de 701 a 800 m2 80,08 

10 de 801 a 900 m2 91,52 

11 de 901 a 1000 m2 102,96 

12 de 1001 a 1100 m2 114,40 
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13 de 1101 a 1200 m2 125,84 

14 de 1201 a 1300 m2 137,28 

15 de 1301 a 1400 m2 148,72 

16 de 1401 a 1500 m2 160,16 

17 de 1501 a 1600 m2 171,60 

18 de 1601 a 1700 m2 183,04 

19 de 1701 a 1800 m2 194,48 

20 de 1801 a 1900 m2 205,92 

21 de 1901 a 2000 m2 217,36 

22 de 2001 a 2100 m2 228,80 

23 de 2101 a 2300 m2 240,24 

24 de 2301 a 2500 m2 263,12 

25 de 2501 a 2700 m2 286,00 

26 de 2701 a 2900 m2 308,88 

27 de 2901 a 3100 m2 331,76 

28 de 3101 a 4000 m2 354,64 

29 de 4001 a 5000 m2 457,60 

30 més de 5001 m2 572,00 

8. El càlcul de la tarifa es farà en base als m2 de jardí en cas de no tenir gespa. El preu m2 

queda determinat en 0,104€. 

En cas contrari es convertiran els m2 de gespa a sense mitjançant la formula següent:

    m2 gespa   x   0,26 €/m2  =  m2  

              0,104 €/m2 

Aquests m2 resultants seran sumats al tram sense gespa, obtenint la corresponent tarifa 

d’aplicació.  

9. Es fixarà un dia de recollida de trastos vells a domicili, l´import per viatge serà de 50 €. 

   

Article 6.-  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. 

 

Article 7.- Declaració i ingrés. 
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1. Dins 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’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del primer 

trimestre. 

2. Quan es conegui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 

dades 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 que s’hagi 

realitzat la declaració. 

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment mitjançant un rebut derivat de la 

matrícula. 

 

Article 8.-  Infraccions i sancions. 

 

En tot allò relatiu en la qualificació d’infraccions tributàries i des de sancions que els 

corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Es condicionarà la concessió de les llicències de primera ocupació dels nous habitatges, a 

l’alta prèvia al padró municipal d’escombraries. 

 

DISPOSICIO FINAL. 

 

Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple el dia 7 de Setembre de 1.989, exposada 

al públic mitjançant edicte que es va publicar en el B.O.P. núm. 125 del 16 de setembre de 

1.989, aprovada definitivament pel Ple del dia 23 d’octubre de 1.989.  

 

 

 

DILIGÈNCIA  

Per fer constar que aquesta Ordenança Fiscal ha estat modificada  provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió de 27 de novembre de 2013,  publicada la seva aprovació definitiva en el B.O.P. de data 30 de gener de 
2014.   

A Palau-saverdera, 1 de gener de 2016 

Vist i plau        Ho certifico 
L’Alcaldessa         El Secretari 


