
 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12

TAXA PEL SERVEI  DE  RECOLLIDA,  TRACTAMENT,  VALORITZACIÓ  I  DEPOSICIÓ  DE  RESIDUS
MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós 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 el Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable.

1.  Constitueix  el  fet  imposable de la  taxa pel  servei  de recepció obligatòria  de recollida,  tractament  i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans d’habitatges, locals o solars sense edificar, la prestació
dels serveis següents:

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.

b) Recollida de residus municipals generats en locals tancats.

c) Tractament de les restes vegetals generades en els solars sense edificar amb superfície superior als
100 m2.

d) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats en els apartats anteriors.

2. A aquests efectes, es consideren residus municipals els que estableixi l’Ordenança de Residus.

3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, pel seu tractament, requereixin
l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.

b) Escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) Runes d’obres.

d) D’altres tòxics o perillosos.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 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 situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o
d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals o
solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris
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del servei.

Article 4t. Responsables.

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General
tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Reduccions fiscals.

1.  Gaudiran  d'exempció  subjectiva  aquells  contribuents  que  acreditin  que  els  ingressos  familiars  no
superen l’import del salari mínim interprofessional.

2. Per a gaudir d’exempció, la qual haurà de ser sol·licitada abans del 31 de març, caldrà adreçar la
corresponent  sol·licitud  al  Departament  de  Serveis  Socials,  acreditant  els  ingressos  i  les  condicions
familiars.

3. Vist l’informe de Serveis Socials, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORTG)
acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat.

4. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.

5.  Si  es  modifiquen  les  condicions  personals  dels  contribuents  de  forma  que  resulti  improcedent
l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.

6. Gaudiran d’una reducció del 25% de la taxa satisfeta sobre las tarifes assenyalades a l’article següent
d’aquesta ordenança tots els contribuents, a excepció dels enumerats al paràgraf 3 de l’article 5 d’aquesta
ordenança, que es comprometin a realitzar el compostatge de tots els residus orgànics que es generen a
la llar, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordenança reguladora de recollida selectiva en origen de matèria
orgànica i del rebuig dels residus sòlids urbans. Aquesta reducció s’aplicarà a l’exercici de l’any següent.

Per gaudir de l’esmentada reducció, els interessats hauran de complir el següent requisit:

- Tramesa a l’Ajuntament del compromís ferm de contribuent de realitzar el compostatge d’acord amb les
disposicions de l’Ordenança reguladora de la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica i del re-
buig dels residus sòlids urbans.

- En el supòsit de períodes inferiors a un any, la reducció s’atorgarà en proporció atenent la data en que
tingui entrada a l’Ajuntament el compromís ferm de compostatge.

7. Gaudiran d’una reducció del 25% de la taxa satisfeta sobre les tarifes assenyalades a l’article següent
d’aquesta ordenança tots els contribuents, a excepció dels enumerats al paràgraf 3 de l’article 5 d’aquesta
ordenança, que portin els residus municipals generats a la deixalleria, sempre en el seu horari normal d’o-
bertura, un mínim de 12 entrades l’any, per subjecte passiu, en un període mínim de 6 mesos. L’Ajunta-
ment de Sant Andreu de Llavaneres, establirà els mecanismes de control i seguiment que estimi oportuns,
de les diferents aportacions de residus a la deixalleria, per part de la ciutadania. Aquesta reducció s’aplica-
rà a l’exercici de l’any següent.

8. No podran beneficiar-se de cap benefici o bonificació fiscal, aquell ciutadà al que se li hagi imposat una
sanció, en els 12 mesos anteriors a la concessió del benefici o de la bonificació, per temes relatius amb l’a-
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bandonament de residus a la via pública. En el supòsit de que l’expedient sancionador es trobi pendent de
resolució, la concessió del benefici o bonificació quedarà en suspès fins a la finalització del mateix.

Article 6è. Quota tributària.

1.- La quota tributària a exigir a la presentació del servei de recollida domiciliària d’escombraries i residus
sòlids urbans serà la següent: 

TARIFA TIPOLOGÍA QUOTA ANUAL

A Pisos 104,3

B Apartaments amb jardí, 
cases aparellades i similars

179,09

C Edificacions a quatre vents 
en urbanitzacions

547,6

D Edificacions aïllades 142,7

Locals tancats 40

Solars sense edificar 60

Article 7è. 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  utilitzats  pels
contribuents,  els  locals  tancats  i  els  solars  sense  edificar,  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 i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en
la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

3. El prorrateig es realitzarà trimestralment.

Article 8è. Règim de 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'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el
punt 3 de l’article anterior.

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren

       NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila,1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37  www.ajllavaneres.cat

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

Participació Ciutadana



 

   
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 produït la variació.

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual
no serà inferior a dos mesos.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els  preceptes  d'aquesta  Ordenança  fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18
d’octubre  de  2016,  entrarà  en  vigor  l’1  de  gener  de  2017,  i  continuarà  vigent  mentre  no  s’acordi  la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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