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ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida domiciliària d'escombraries, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que es disposa en
l'article 57 del citat text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació i recepció obligatòria1 del servei de recollida
d'escombraries domiciliària i de residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s'exerceixi qualsevol activitat [industrial, comercial, professional, artística...].
A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les restes i
desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal d'habitatges o
establiments.
S'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres2, detritus humans,
matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida dels quals o abocament
exigeixi l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.
La recollida de residus especials, industrials i similars estarà sotmesa a l'establert en la
Normativa específica reguladora.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu
1

La Jurisprudència declara procedent l'exacció de la taxa no solament per a aquells que efectivament utilitzen el servei, sinó
també per tots els que es troben en disposició d'utilitzar-ho (STSJ de Canàries-Tenerife, de 8 de febrer de 1999; STSJ de Balears, de
30 de juliol de 1999; STSJ d'Andalusia-Granada, de 24 de juliol de 2000, o STSJ de Canàries-Tenerife, de 30 de juny de 2000), i amb
independència de les dificultats que suposi la seva utilització. En el mateix sentit, la DGCHT, Resolució de 25 de març de 1998,
sosté l’exigibilitat de la taxa en els casos d'habitatges i locals que romanen tancats.
Alguna Jurisprudència relaxa en certa manera aquesta tesi, per al cas d'edificacions que no es troben en disposició d'utilitzar el
servei (el TSJ de Catalunya, Sentència de 29 de gener de 1999, considera improcedent exigir la taxa respecte d'un local al que s'ha
denegat llicència d'instal·lació, estant desocupat i sense subministrament d'aigua i electricitat).
2
El servei de recollida d'escombraries industrials o d'enderrocs en contenidors, etc. no és de recepció obligatòria, per la qual cosa
l'exacció de la taxa pot resultar improcedent en el cas que el servei no se sol·liciti o utilitzi (STSJ d'Andalusia-Granada, de 23 de
febrer de 1999).
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Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les Entitats, que
ocupin o utilitzin els habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en
què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari,
o, fins i tot, de precari.
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels
habitatges o locals, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris
d'aquelles, beneficiaris del servei3.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris4 de l'apartat 2 de
l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a l'establert en
els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

ARTICLE 5. Exempcions i Bonificacions
Els propietaris d’una edificació en sòl no urbà que tinguin un contenidor a més de 300 metres,
que també siguin propietaris d’un altre habitatge en sòl urbà a Alcanar gaudiran d’una
bonificació del 95% d’aquesta taxa.

3

La Sentencia núm. 22/2003, de 13 de febrer, del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Madrid, textualment assenyala que
«l'Ordenança fiscal qüestionada grava a l'usuari, exigint el pagament al propietari en qualitat del substitut del contribuent (...). Si
han de pagar els propietaris dels immobles és amb dret a reclamar aquesta quantitat dels usuaris, amb caràcter previ o posterior
al pagament de la taxa».
4
Són obligats tributaris, entre uns altres:
— Els contribuents.
— Els substituts del contribuent.
— Els obligats a realitzar pagaments fraccionats.
— Els retenedors.
— Els obligats a practicar ingressos a compte.
— Els obligats a repercutir.
— Els obligats a suportar la retenció.
— Els obligats a suportar els ingressos a compte.
— Els successors.
— Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no tinguin la condició de subjectes
passius.
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A excepció d’allà que es preveu a l’apartat anterior i d’acord amb l’art. 9 del RDL. 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es
reconeixerà cap benefici fiscal que no estigui expressament previst en una norma amb rang de
llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Les cases declarades en runes per part dels tècnics municipals.

ARTICLE 6. Quota Tributària
La quota tributària anual serà5:
CONCEPTES
1 Habitatges en sòl urbà
2 Habitatges en sòl no urbà
3 Bars, cafeteries i similars
4 Hotels, pensions, hostals i residencies
5 Magatzems, tallers i locals industrials, quota anual (Cost COPATE)
6 Locals comercials (botigues de proximitat )
7 Restaurants
8 Tanatoris
9 Superfícies comercials de més de 400 m2
Per cada 100 m2 de més la quantitat s’incrementarà en un 10 %
10 Discoteques
13 Bars-clubs
14 Clubs-instal·lacions esportives
15 Fàbrica de ciment
16 Indeterminats o ús exclusiu, per unitat*
CÀMPINGS
CONCEPTES
1
Fins a 5.000 m2 de superfície, per temporada
2
De 5.001 a 7.500 m2 temporada
3
De 7.501 a 10.000 m2, temporada
4
De 10.001 a 15.000 m2, temporada
5
Més de 15.000 m2, temporada
COMUNITAT PROPIETARIS LA SELLETA
CONCEPTES
1

Euros anuals
71,56 €
35,78 €
370,67 €
1.503,00 €
1.043,76 €
151,02 €
549,15 €
314,17 €
371,72 €
823,73 €
658,99 €
140,52 €
24.150,00 €
1.043,76 €
Euros anuals
1.099,72 €
1.378,23 €
1.449,27 €
2.668,91 €
3.985,84 €

Euros anuals

Comunitat Propietaris La Selleta

2.532,65 €

5

El TSJ de Canàries-Tenerife, Sentència de 7 d'abril de 1999, va anul·lar la taxa per recollida d'escombraries la quota de les quals es
va calcular en funció del metre quadrat de superfície del local per a tots els locals diferents de l'habitatge, establint-se un nombre
mínim de metres que seran computats amb independència de l'activitat realitzada, amb l'argument que la superfície del local no
és un índex que serveixi per quantificar les escombraries que es produeix.

4

Ordenança Fiscal núm. 8
Ajuntament d’Alcanar

Taxa per recollida d’escombraries

*Totes aquelles activitats no previstes al quadre anterior i/o que tinguin consideració
d’exclusives i/o especials se’ls aplicarà el cost del COPATE.
El servei extraordinari i ocasional de recollida de residus sòlids urbans, prèvia petició de
l'interessat o ordre de l'Alcaldia per motius d'interès públic, es facturarà al cost del mateix.

ARTICLE 7. Meritació
1. Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació
del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan
estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida domiciliària d'escombraries
als carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la
taxa.
2. Establert i en funcionament el referit servei, les quotes es reportaran el primer dia de cada
any natural.

ARTICLE 8. Normes de Gestió
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir a partir del moment en què s’iniciï la prestació
del servei entenent-se establert, atesa la naturalesa de recepció obligatòria d’aquest, quan
estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida d’escombraries.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de declaració d’alta;
en aquest cas serà des de la data de l’inici fins al final de l’any.

La taxa es merita el primer dia del període impositiu. No obstant això, en els casos de
declaració d’alta, en

què el dia inicial no coincideix amb l’any natural es calcularan

proporcionalment al número de semestres.
Si l’alta coincideix amb el primer semestre de l’any, el període impositiu coincidirà amb l’any
natural.
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La Comunitat de la Selleta es merita l’import d’aquesta taxa prorratejada pel número
d’habitatges existents.
Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es reporti per vegada primera la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, presentant a aquest efecte la
corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota del primer trimestre.
En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l'alta en la respectiva matrícula, podran notificar-se col·lectivament les
successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin.
No obstant això, quan es verifiqui per part del servei administratiu corresponent que
l'habitatge pot ser habitada, es procedirà d'ofici a donar d'alta l'habitatge en el corresponent
Padró, sense perjudici que es pugui instruir expedient d'infraccions tributàries.
Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
figurades en la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que
faran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi efectuat la
declaració.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment mitjançant rebut derivat de la matrícula, en
període voluntari durant els dos mesos naturals complets següents a la data d'expedició del
rebut. Transcorregut aquest període es procedirà al cobrament de les quotes en via de
constrenyiment6.
En el cas que sigui autoritzada la baixa aquesta es produirà el primer dia del semestre natural
en que s’hagi produït la baixa.
La prestació del servei comprendrà la recollida d'escombraries i la seva càrrega en els vehicles
corresponents. A aquest efecte, els usuaris vénen obligats a dipositar prèviament les
escombraries en el corresponent lloc, en recipients adequats i en l'horari que es determini.

ARTICLE 9. Infraccions i Sancions

6

Tingui's en compte l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupin.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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