Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i el 20 4.s) de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 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 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny, l’Ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació de brossa domiciliària o
residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles, dels domicilis particulars, que es regiran per la
present Ordenança.
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 d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles
alimentàries que procedeixen en la neteja normal de locals o d'habitatges i s’exclouen d'aquest concepte els
residus de tipus industrial, les runes d'obres, 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.
2 . Els serveis que són competència municipal i que tenen caràcter obligatori, en base als preceptes generals o
per disposició dels reglaments, bans o ordenances de policia d’aquest Ajuntament, meriten la taxa, encara que
els interessats no els facin servir. L’existència d’aquest tipus de serveis permet a l’Ajuntament percebre’n la
taxa, independentment de la utilització, ja que és obligatòria.
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 3r.- Subjecte passiu.
a) En els serveis de caràcter obligatori, són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques
usuàries dels béns i de les instal·lacions.
b) També les que en resultin beneficiades o afectades pels serveis; les herències jacents; les comunitats de
béns i d’altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni
separat susceptible d’imposició.
c) De conformitat amb el que disposa l’article 23.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, els propietaris dels immobles, són substituts dels
contribuents.
d) En els serveis de caràcter voluntari és subjecte passiu directament el peticionari.
e) Es consideren com a titulars de locals o d’habitatges els contribuents que figurin en el padró de l’Impost
sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. Això no obstant, es poden fer servir, a aquest efecte, les dades
d’escriptures públiques encara que no coincideixin amb el padró d’aquest Impost.
f) El titular de l’usdefruit en els casos de separació entre la nua propietat i l’usdefruit.
Article 4è.La taxa per recollida d’escombraries s’aplica tenint en compte el cens i característiques d’aquesta població,
l’activitat que el servei reporta als usuaris, la naturalesa i finalitat de dit servei, el seu cost general i la capacitat
econòmica de les persones o classes que l’utilitzin, i es liquidarà per cada habitatge.
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Article 5è.- 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 de la categoria del lloc.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE:
a) Habitatges de caràcter familiar
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter similar i comestibles
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
c) Fondes, residències, etc
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
d) Locals industrials 1a Categoria
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
e) Locals Comercials, exclosos alimentació
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
f) Locals industrials 2a Categoria
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
g) Hotels
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003
h) Bancs
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003

IMPORT ANUAL
69,30€
12,79€
165,50€
30,86€
287,40€
53,83€
214,70€
43,66€
104,60€
22,32€
109,70€
22,32€
543,90€
102,42€
234,20€
43,66€

Els contribuents dels nuclis agregats d'ALMENARA ALTA, DONZELL D’URGELL, MAFET i MONTCLAR,
satisfaran una quota equivalent a les 2/6 parts de les esmentades en l'apartat 2 anterior, entretant el servei es
realitzi dues vegades per setmana. Els contribuents del nucli agregat de LES PUELLES satisfaran l'equivalent
a 1/12 part.
3. Les quotes fixades per aquesta ordenança són, amb caràcter general, anuals i irreductibles, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en l’ús del servei, en habitatges particulars, locals destinats a garatges particulars
o de comunitats de propietaris en que la quota es prorratejarà per semestres naturals.
Article 6è.- 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
natural.
3.- Els subjectes que tenen obligació de pagar la taxa o el dret que regula aquesta Ordenança, han de
presentar la declaració d’alta en el termini d’un mes des què va començar l’obligació de contribuir.
El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener i el titular estarà obligat al pagament de la taxa de l’habitatge en
aquesta data. En casos d’alta d’habitatges, el titular l’haurà de pagar en el moment de per l’alta en padró.
Article 7è.- Declaració i ingrés.
Cada any es confeccionaran un padró corresponent a la taxa pel servei referit als habitatges En el padró hi
constarà el subjecte passiu, els elements necessaris per determinar la tarifa i les quotes respectives que
resultin de l’aplicació d’aquesta Ordenança. El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui
coneixement de les dades necessàries.

Habitatges:
1. Les altes en el padró de la taxa per la recollida de la brossa domiciliària pels habitatges que es produeixin
durant l’exercici, tindran efecte dins del semestre natural en què s’haguessin produït, i s’acreditarà la del
semestre que comprengui la data en què aquella s’hagi produït, i, si s’escau, el següent fins a acabar l’any.
Es dóna d’alta en el padró a partir de la Llicència de primera ocupació, certificat de final d’obra, o abans en el
cas que es pugui acreditar que s’ha fet ús de l’habitatge, anteriorment.
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2. Les baixes del padró per la taxa de recollida de brossa domiciliària pels habitatges s’hauran de realitzar, a
tot estirar, dins del darrer dia feiner del semestre corresponent per tal de poder tenir efecte al semestre
següent, sol·licitant la seva declaració de no habitable. Els que no compleixin aquesta obligació, continuaran
subjectes al pagament de l’exacció. En els supòsits d’enderroc, els efectes de la baixa seran des de la data
d’enderroc i s’haurà d’acompanyar junt amb la sol·licitud, un certificat del tècnic que acrediti la data de
l’enderroc i/o la factura d’enderroc.
Quan l’alta o baixa del padró sigui en motiu de la realització en el domicili d’una activitat econòmica que
impliqui tributar per la taxa de recollida i tractament de residus comercials, el prorrateig es farà per mesos.
3.- Quan el motiu de l’alta sigui per raó d’una baixa anterior, el subjecte a què fa referència el núm.1 d’aquest
article haurà d’acreditar, de manera fefaent, el pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança de l’any de
referència, en cas contrari s’haurà de girar la liquidació a nom del nou contribuent per ingressar-la directament.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
1. Són casos especials d’infracció qualificada de:
a) Infracció simple: no comunicar a l’Administració municipal la declaració que preveu l’article 6.3 de la present
Ordenança.
b) Omissió: no comunicar a l’Administració municipal la modificació sobrevinguda en el padró de la taxa, dins
del mes natural següent al que es produeixi.
c) Defraudació: falsejar les dades que calen per determinar la quota.
2. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s’ha
d’aplicar el que es disposa als articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen.
3. La imposició de sancions, mai no eximeix de la liquidació i del cobrament de les quotes meritades i que no
han prescrit
4.-La comissió de les infraccions previstes en aquesta ordenança, en el art.9.1 se sancionaran amb 50 €. El
pagament de la sanció durant els primers 20 dies tindran una reducció del 50%.

Disposició Final.Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de
2017 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.

Vist i plau
L'alcalde
Bernat Solé Barril

La secretària
Sara Miñarro Gómez
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