ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, TRANSPORT I
TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS

Article 1r. 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 20 al 27 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida
d'escombraries, tractament i eliminació de residus, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
Article 2n. 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,
conducció, trasllat, abocament manipulació i eliminació 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 i les deixalles alimentàries domiciliàries i 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 contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament
requereixin 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'obra.
Article 3r. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies
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públiques en què el servei es realitzi, b‚ sigui a títol de propietari o d'usufructuari,
d'habitant, 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 del servei.

Article 4t. Responsables
1.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 35 i 36 de la Llei
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 als articles 40, 41 i 42 de la Llei
General Tributària.

Article 5è. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts d’aquesta taxa els habitatges que no reuneixin les condicions
d’habitabilitat, previ informe dels serveis tècnics municipals, i que no siguin considerats
com habitatges. El Ple delega la seva concessió a la Comissió de Govern.
Article 6è. 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.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Habitatges
Per cada habitatge

144,79 €

S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar.
a) Vivendes o xalets de temporada.
Ubicades a la zona de Terrapico, Mirambó, ctra. Reguers, Pandorga,
Vallfarta, Zona Pilans, Coves d'Encanyissà, Barranc de l'Ós,
Vallcervera, Parellades, Galatxo, Colomar i altres zones del
disseminat on està establert el servei.
b) Comerços tota classe articles tipus supermercat de menys de 500
m2
c) Comerços, tota classe articles tipus supermercat de més de 500
m2.
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d) Restaurants
e) Bars, cafeteries, tavernes, pubs, i wisqueries
f) Sales de festa i discoteques
g) Bancs i caixes
h) Grans superfícies comercials i industrials més de 800 m2
i) Comerços, no supermercat tota mena d'articles de més de 60 m2
j) Comerços, tota mena d'articles de menys de 60 m2
k) Despatxos professionals
l) Altres activitats no contemplades
m) Magatzems venda al major
n) En el supòsit que l'oficina o establiment estigui situat en el mateix
habitatge, sense separació i en ella s’hi contindrà la de l’epígraf
anterior

569,36 €
284,69 €
1.200,00 €
368,88 €
569,36 €
264,19 €
210,48 €
184,84 €
264,19 €
368,88 €
379,65 €

3. Les quotes fixades tenen caràcter de irreduïbles i corresponent a un any.
Excepció. Aquelles activitats industrials o comercials que tinguin una durada fins 6
mesos tributaran el 50% de la tarifa que els correspongui i a partir de 6 mesos fins a
12 mesos la tarifa serà íntegra.
Article 7è. Acreditament
1.

La taxa s'acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï
la realització servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei de recollida d'escombraries domiciliàries o residus sòlids
urbans en els carrers o llocs on 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 natural.

Article 8è. Declaració i ingrés
Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que consten al padró, s'hi efectuaran les modificacions corresponents que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagin
realitzat les esmentades modificacions.
Article 9è. Infraccions i sancions En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions
tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que
disposen els articles 183, 184 i 185 de la Llei General Tributària.
Disposició final
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Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Roquetes, en la sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2013 i publicada la seva
modificació al BOP de Tarragona número 297, de data 28 de desembre de 2013.
Roquetes, 30 de desembre de 2013
La secretària,

Vist i plau
L'alcalde,

Mercè Colomé Escurriola

Francesc A. Gas Ferré
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