
ORDENANÇA 2021 
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES  
 
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 
disposen en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries, que regirà 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que disposa l'article 57 de l'esmentat 
RDL 2/2004. 
 
Article 2n Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida domiciliària, conducció, trasllat, abocament, manipulació i eliminació d'escombraries i 
altres residus sòlids urbans domiciliaris la prestació dels serveis seg ents: 
 

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans generats en els habitatges 
particulars, allotjaments, locals i establiments on s’efectuïn activitats industrials, 
comercials, professionals, artístiques i de serveis. 

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats en l’apartat anterior. 
 
2. Amb aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les 
restes i les deixalles alimentàries, o els detritus que procedeixin de la neteja normal dels 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 per 
a la recollida o abocament dels quals calgui 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 interessada, 
dels serveis seg ents: 

a. Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris, i els urbans 
d'indústries, hospitals i laboratoris, llevat els abocaments de residus industrials 
assimilables a urbans. 

b. Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c. Recollida de runes d'obra. 
d. Altres residus tòxics o perillosos. 

 
4. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptible de ser prestats 
pel sector privat, autoritzat per a la prestació del servei, en els terminis previstos en la 
normativa vigent en matèria de residus, la recollida, tractament i eliminació dels residus 
comercials. 
 
5. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials, la prestació del serveis seg ents: 

a. Recollida dels residus comercials 
b. Tractament i eliminació de residus comercials. 

 
6. Amb aquest efecte, es consideren residus comercials els generats per l’activitat pròpia del 
comerç al detall i al major, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis així com, 
els residus originats en la indústria que, d’acord amb la Llei de residus, tenen la consideració 
de assimilables en els municipals. 
 
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 sòlids urbans les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general 
tributària, que ostenten la possessió dels habitatges i dels locals situats en els llocs, places, 
carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé a títol de propietari o bé d'usufructuari, 
d'habitant, d'arrendatari, o, fins i tot, de precari. 
 



2. Tindrà la 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. 
 
3. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei municipal 
complementari, de recepció voluntària, de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei general tributària, que: 
 

a. sol·liciten la prestació, 
b. resulten especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 

 
4. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generen residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen 
contracte amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeix 
l’activitat corresponent. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, a 
comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a cap l’activitat, o 
des de l’inici de l’activitat generadors del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a 
l’esmentada entrada en vigor. 
 
5. En cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials 
assimilables als municipis s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert 
la Corporació i per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa que regula. 
 
6. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on 
s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, en el seu cas, 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 l’article 42 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats que s’enumeren a l’article 43 de la 
Llei general tributària en els supòsits i amb l'abast que assenyala l’esmentat article 43. 
 
Article 5è Exempcions 
1. Gaudiran d’exempció pel seu habitatge habitual aquells subjectes passius que a títol de 
propietari o usufructuari, hi estiguin empadronats, i disposin d’uns ingressos anuals inferiors a 
1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i de 2 vegades l’IRSC en 
cas de convivència amb altra o altres persones. 
 
També gaudiran d’exempció pel seu habitatge habitual aquells subjectes passius que l’ocupin a 
títol d’arrendatari, precarista, o qualsevol altre títol que legalment habiliti per a la possessió, que 
hi estiguin empadronats, i que disposin d’uns ingressos anuals inferiors a 1,5 vegades l’IRSC i 
de 2 vegades l’IRSC en cas de convivència amb altra o altres persones. Per gaudir d’aquest 
benefici fiscal s’haurà d’acreditar estar subjecte a l’obligació del pagament de la taxa 
d’escombraries, per repercussió de qui té dret a fer-ho, circumstància que s’acreditarà amb el 
títol o document corresponent. 
 
Per gaudir d’aquesta exempció és condició necessària que estigui al corrent en el compliment 
de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 
Per a gaudir de l’exempció, les persones interessades han d’instar-ne la concessió indicant el 
número de membres de la unitat de convivència i adjuntar certificat d’imputacions de renda 
emès per l’Agència Tributària per cada membre de la unitat major de 16 anys o bé signar 
autorització per tal que el propi Ajuntament pugui efectuar la consulta telemàtica de les dades.  
 
També hauran d'adjuntar fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de l’immoble a què es refereixi. Si el 
sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge haurà de presentar el contracte 
d’arrendament o document que el justifiqui. 



Les dades del Padró Municipal d’Habitants, llevat de prova en contra, s’utilitzaran per 
comprovar els requisits d’empadronament, habitatge habitual i número de membres de la unitat 
de convivència. 
 
El període per sol·licitar l'exempció serà de l'1 de desembre de l'exercici anterior al qual es 
sol·licita fins el 31 de gener del mateix any del qual es sol·licita l'exempció. Qualsevol sol·licitud 
presentada fora de termini serà considerada extemporània. 
 
2. Gaudiran d’exempció els locals que formin part d’un habitatge unifamiliar destinats a usos 
particulars (amb comunicació interior o exterior, sempre que sigui la mateixa finca) i que no s’hi 
desenvolupi cap activitat, ni estiguin habilitats per usos diferents als domèstics. Per gaudir 
d’aquesta exempció és condició necessària que estigui al corrent en el compliment de les 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 
 
Article 6è Quota tributària 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer 
o la via pública on estiguin situats. 
 
Amb aquest efecte, s aplicarà la tarifa seg ent per an  i en euros: 
 

Habitatges 66,08 
 
Hotels, per plaça 40 
 
Pensions i cases d’hostes, per plaça 30 
 
Sanatoris i clíniques: 
* De 0 a 50 llits 900 
* De més de 50 llits 1.300 
 
Col·legis i acadèmies: 
* Fins a 25 alumnes 200 
* De 25 a 50 alumnes 300 
* De més de 50 alumnes a mitja pensió 400 
* De més de 50 alumnes a pensió completa 500 
 
Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars 180 
 
Locals, menys de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, industrials o anàlegs 90 
 
Supermercats i hipermercats: 
* Per superfície construïda de 200 m2  a 1.000 m2  400 
* Per superfície construïda superior a 1.000 m2  600 
 
Hostaleria: cafeteria, restaurant, bar, pub i similars 
* Per superfície construïda de menor de 100 m2  200 
* Per superfície construïda de 100 m2  a 250 m2  300 
* Per superfície construïda superior a 250 m2  400 
 
Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 66,08 
 
Centres de culte 10 

 
Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat, que es prorratejarà per trimestres 
naturals en els supòsits d’inici en el servei. 
Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge encara que 
siguin destinats parcialment a ús de despatx professional. Si es tracta d’unimmoble amb una 
única referència cadastral, però que és fruit de la unió de dos immobles, que disposa de 



comunicació interior, però que manté dos accessos exteriors independents, per a l’habitatge i 
per a l’activitat, tributarà pels dos conceptes. 
 
Els immobles que siguin exclusivament o principalment utilitzats per a ús diferent al d’habitatge 
tributaran per l’epígraf assenyalat com “Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars” o 
per l’epígraf de “Locals de men s de 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, 
industrials o anàlegs” segons correspongui. 
 
Per als llocs destinats exclusivament a centre de culte de concurrència pública inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la LO 7/1980 de 5 de juliol, de llibertat religiosa, com església, 
confessions i comunitats religioses i les seves federacions que gaudeixin de personalitat 
jurídica s’aplicarà la tarifa “Centres de culte” 
 
La quota tributària per l’abocament de residus industrials assimilables a urbans serà la 
corresponent a la que resulti del tractament de residus, més 15,80 euros per tona 
corresponents al cànon sobre la deposició de residus fixat a la Llei 8/2008, de 10 de juliol. 
 
L’import d’aquest cànon, sobre deposició de residus, s’actualitzarà automàticament en el 
moment que la Generalitat de Catalunya ho disposi normativament. 
 
Article 7è Acreditació 
1. La taxa s'acredita i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la realització 
del servei, que ho continuarà estant 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 l’an  natural, llevat de: 
 

- l’abocament de residus industrials assimilables a urbans que s’acreditaran el primer dia 
seg ent a la finalització dels trimestres naturals, i 

- el cas d’inici en l’ús del servei, que s’acreditarà el dia en què aquest s’iniciï. 
 
3. En els casos d’inici en l’ús del servei, l’import de la quota a exigir es prorratejarà per 
trimestres i se satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer de l’an , 
inclòs aquell en què es produeix l’inici de l’ús. 
4. En cas de baixa per cessació en l’ús del servei (declaració de ruïna urbanística i 
enderrocament) i en els casos de cessació en la prestació del servei, l’import de la quota es 
prorratejarà per trimestres i es retornarà la que correspongui als trimestres que resten per 
transcórrer, exclòs aquell en què es produeix la baixa, prèvia sol·licitud per part de l’interessat. 
 
Article 8è Declaració i ingrés 
1.Dins dels trenta dies hàbils seg ents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, 
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en el Padró i presentaran, amb aquest 
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota establerta 
mitjançant autoliquidació. 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 
que figuren al Padró, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a 
partir de l’an  seg ent. 
3. El subjecte passiu té l’obligació de presentar declaració d’alta, baixa o modificació d’epígraf 
del Padró davant l’Administració, dins dels trenta dies hàbils seg ents a què es produeixin. 
4. L’incompliment d’aquesta obligació formal serà considerada com a infracció tributària i serà 
sancionada d’acord amb el disposat a l’article 192 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
5. El pagament de la taxa es realitzarà durant el període de cobrament que fix i l’Ajuntament o 
l’administració encarregada de la gestió i/o recaptació del tribut, tot anunciant-lo per mitjà 
d’edictes publicats al BOP de Tarragona, sens perjudici d’utilitzar altres mitjans de comunicació. 
En cap cas el període de pagament en via voluntària serà inferior a dos mesos. 



6. No s’exigiran interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de 
pagament que es sol·licitin en període voluntari, sempre que es domiciliïn els rebuts i el seu 
pagament s’efectuï en el mateix exercici que s’ha meritat. 
7. Com a excepció, l’ingrés de la Taxa per l’abocament de residus industrials assimilables a 
urbans s’efectuarà mitjançant liquidació pel subjecte passiu durant els quinze primers dies 
naturals a l’acabament dels trimestres naturals. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
La tarifa “locals, de men s de 40 m2  no susceptibles d’usos comercials, industrials o anàlegs” 
s'aplicarà a petició de la persona interessada per a aquells locals, de menys de 40 m2 , a 
disposició dels seus propietaris i per a usos exclusivament particulars que no siguin ni hagin 
estat utilitzats com a comerços, indústries, magatzems afectes a activitats o anàlegs i que no 
siguin susceptibles de ser-ho. Aquesta tarifa s'aplicarà prèvia comprovació per part de 
l'Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o resultin 
incompatibles amb aquesta ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a Tivenys a 2 de 
setembre de 2020 comença a regir el dia 1 de gener de 2021, i continua vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
resten vigents. 
 


