ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36
REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb les facultats concedides per l’art. 106 de la Llei reguladora de les Bases de
Règim Local, i l’art. 133 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Mancomunitat
estableix una taxa pel servei de recollida d’escombraries, 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 d’habitatges. També s’inclou la
recollida i tractament de residus comercials, generats per l’activitat pròpia del comerç al
detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats. les oficines i els serveis. Son
equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria
que tenen la consideració d’assimilables a municipals d’acord amb el que s’estableix a la llei
6/1993 reguladora dels residus.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de
locals o d’habitatges.
3. S’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial no assimilables a residus
municipals, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminants,
corrosius, perillosos o aquells la recollida o abocament dels quals requereixin l’adopció de
mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
4. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels
serveis següents:
Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
Recollida de runes d’obres.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els
locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé
sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precarista.
2. En el cas que la taxa d’escombraries es recapti conjuntament amb el preu públic de
l’aigua, es considerà com a subjecte passiu el mateix que ho sigui per al preu públic de
subministrament d’aigua. En cas que amb un comptador d’aigua es subministri a més d’un
habitatge o local, el subjecte passiu de l’aigua ho serà també de les taxes d’escombraries de
tots els habitatges o locals als que se subministri aigua.
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3. S’entendrà que s’ocupa l’habitatge i que es presta el servei quan aquest està situat a
menys de 2.000 m. del contenidor més proper. Els 2.000 m es comptaran seguint el traçat
del vial que dóna al contenidor més proper, encara que aquest estigui en un terme municipal
diferent.
4. En cas d’edificis amb més d’un habitatge, els criteris per a determinar el número
d’habitatges subjectes a taxa seran el número de vivendes segons el cadastre, els
habitatges existents segons el padró d’habitants, els comptadors d’aigua, llum o altres
subministres i el número de cuines. També es podran considerar altres criteris com el
número de bústies, timbres o locals comunicats exclusivament per una escala comunitària.
5. No es consideraran habitatges les construccions que no siguin habitables ni aptes per a
l’activitat econòmica independent. Per determinar-ho es tindrà en compte, en conjunt, l’estat
de l’edifici, l’accés als serveis d’aigua potable i clavegueram, la connexió a la xarxa d’energia
elèctrica i el seu destí real.
6. 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.
7. Aquesta ordenança s’aprova amb imports equivalents als de l’ordenança fiscal de la
Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.

Article 4t. Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 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 l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions
Queda sense contingut

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció la naturalesa i el destí dels immobles.
2. Les tarifes que s’indiquen a continuació s’han calculat per un període quadrimestral. La
quota es liquidarà quadrimestralment. En cas que el període impositiu sigui inferior al
quadrimestre es podrà aplicar una taxa bimensual, equivalent al 50% del quadrimestre.
3. La quota tributària pel servei de recollida i tractament d’escombraries té la consideració de
taxa no subjecte a IVA.
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4. Per cada habitatge s’aplicarà la tarifa següent:
Quota per quadrimestre
36,82 €

Per cada habitatge

S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar i reuneix els requisits
indicats a l’article 3.
La quota per cada habitatge correspon als serveis de recollida selectiva de paper, vidre,
envasos, fracció orgànica, la resta i els voluminosos així com el servei de deixalleria.
5. Per als altres locals, la quota tributaria es fixarà en funció de la quantitat de residus de la
fracció resta generats a l’immoble. S’entendrà que un residu és de la fracció resta si esta
constituït per materials no reciclables (no admesos als contenidors de la via publica ni a la
deixalleria). També s’admetrà a la fracció resta la presencia de petites quantitats de
materials reciclables i que l’establiment tingui dificultat per a recollir de manera selectiva. La
quota tributaria donarà dret a la recollida selectiva de rebuig i, sempre que no desbordi la
capacitat de recollida del servei, a la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i fracció
orgànica. La quota tributaria no inclou en cap cast els costos generats per l’entrada de
residus comercials a la deixalleria i per la recollida de voluminosos, serveis que seran
facturats d’acord amb l’ordenança de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.
6. Els establiments que compleixin alguna de les següents condicions hauran de disposar de
contenidor propi de la fracció resta:
- Els restaurants (inclòs bars que facin menús), hotels, cases d’habitacions, càmpings, cases
de pagès tipus masia o casa de poble, supermercats, hospitals. També s’hi inclouran en
aquesta categoria els generadors de fracció orgànica i que generin un volum de fracció resta
superior a 650 litres setmanals a La Seu o de 100 litres setmanals als altres municipis.
- Les cases de pagès de tipus allotjaments rurals independents (ARI) que disposin
d’apartaments amb cuina podran optar en ser considerats com a activitats comercials o com
a diversos habitatges. Per a ser considerats com a activitats comercials hauran de disposar
d’un espai comunitari on els clients puguin llençar paper, vidre, envasos, fracció orgànica i
fracció resta, essent responsabilitat del titular de l’establiment el transport d’aquests residus
fins als contenidors de la via pública més propers. En aquest cas les cases de pagès de
tipus allotjament rural independent hauran de disposar de contenidors de la fracció resta
propi. En cas que aquests establiments optin per ser considerats com a diversos habitatges,
no hauran de disposar de contenidor de la fracció resta propi.
- Tots els establiments amb venda de peix. Aquests establiments també hauran de disposar
d’un contenidor de fracció orgànica propi.
- Tots els establiments generadors de residus industrials assimilables a municipals.
7. La Mancomunitat o l’Ajuntament, amb caràcter de col·laborador, facilitarà als generadors
de residus comercials un imprès per a la declaració de residus comercials. Aquesta
declaració serà obligatòria per a tots els generadors de residus comercials que superin una
producció total de residus de 500 litres setmanals i serà voluntària per a la resta. El
contingut d’aquesta declaració serà com a mínim el següent:
– Relació de residus produïts, indicant la quantitat setmanal i el seu destí (contenidor de
recollida selectiva, contenidors de la resta, deixalleria o gestor de residus autoritzat).
– Volum del contenidor de recollida de la resta necessari per a l’activitat i taxa inicial
corresponent.
– Organització actual del circuit intern de recollida selectiva
– Compromís de millora del circuit intern de recollida selectiva
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8. L’Ajuntament inclourà els generadors de residus comercials dins un dels nivells següents i
meritarà la quota corresponent. L’Ajuntament o la Mancomunitat actuaran a la vista de la
informació continguda a la Declaració de Residus de l’establiment i, en cas que sigui
escaient, del volum del contenidor de la fracció resta propi.
Volum en litres
Quota
Quota
del contenidor de
Nivell
quadrimestral
semestral
la fracció resta
propi
Zona 1: Recollida de la fracció resta i de la fracció orgànica diàries del municipi de La Seu
d’Urgell excepte els disseminats al Sud del Segre.
Volum de la fracció
resta setmanal màxim
(litres)

Z1N1
Z1N2
Z1N3
Z1N4
Z1N5
Z1N6
Z1N7
Z1N8
Z1N9
Z1N10

17,67 €
36,81 €
64,79 €
106,02 €
191,42 €
247,37 €
494,75 €
680,28 €
1.443,02 €
2.267,60 €

60
125
220
360
650
840
1680
2310
4900
7700

120
240
330
700
1100

Zona 3: Recollida de la fracció resta i de la fracció orgànica un cop per setmana amb un
reforç durant el juliol i l’agost. Inclou els disseminats de la Seu d’Urgell al sud del riu Segre
Z3N1
Z3N2
Z3N3
Z3N4
Z3N5
Z3N6

17,67 €
32,39 €
40,78 €
81,55 €
112,13 €
373,78 €

60
110
120
240
330
1100

120
240
330
1100

Zona 5: Recollida de la fracció resta un cop per setmana a establiments industrials
productors de residus assimilables a municipals al municipi de la Seu d’Urgell.
Z5N1
Z5N2
Z5N3
Z5N4

35,34 €
70,68 €
97,18 €
323,94 €

53,01 €
106,02 €
145,77 €
485,91 €

120
240
330
1100

120
240
330
1100

En cas que un establiment necessiti més d’un contenidor de rebuig propi, la taxa generada
serà la equivalent a multiplicar la taxa corresponent al volum de cada contenidor pel número
d’unitats.
En cas que un establiment produeixi puntualment una quantitat superior de residus, podrà
demanar a l’Ajuntament un reforç de contenidors, pagant un import fix de 93,38 € per al
transport de cada contenidor i un import variable proporcional al temps que tingui el
contenidor i al volum de residus recollits.
En cas que un establiment contracti la recollida dels seus residus a un gestor de residus
autoritzat i no utilitzi el servei de recollida de l’Ajuntament, quedarà subjecte a una taxa
mínima d’inspecció i control de 26,51 € semestrals o 17,67 € quadrimestrals.
9. A part dels nivells per defecte establerts, en cas d’una producció irregular de residus o bé
amb quantitats diferents del nivell establert, es podrà calcular la taxa en funció del volum de
residus no reciclables produït. Aquest volum es calcularia multiplicant el volum del
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contenidor propi pels dies de recollida. S’implantarà un sistema de lectura automàtica dels
contenidors de residus no reciclables carregats al camió. El preu per m3 de rebuig carregat
sobre camió serà de 16,99 €
10. S’estableix una taxa per a la retirada de contenidors privats de la via pública de 4,98 € la
unitat. Els establiments que no recullin puntualment els contenidors de la via pública hauran
de fer front a aquesta taxa quan el personal que efectuï el servei procedeixi a lliurar-lo a
l’establiment. En cas que rebutgin aquest servei, l’Ajuntament podrà obrir expedient
sancionador.
11. El període de recaptació de la taxa s’efectuarà en tres rebuts quadrimestrals cada
exercici, coincidint amb el cobrament de la taxa de l’aigua.
12. La inclusió dins un dels nivells es mantindrà indefinidament excepte en els casos de
petició del subjecte passiu modificant la Declaració de Residus, manifesta incorrecció de les
dades facilitades o inadequació amb la producció real de residus. En el dos darrers casos,
es tramitarà un expedient contradictori, dins el qual es donarà audiència al interessat.
13. En cas que alguna activitat no hagi realitzat la Declaració de Residus i per tant
l’Ajuntament encara no li hagi atribuït cap nivell, la quota tributaria provisional s’obtindrà a
partir de l’estimació del volum setmanal de la fracció resta produïda segons la taula següent:
Epígraf primer. Allotjaments i establiments de restauració

A.1) Allotjaments que no serveixin menjars, inclòs residències
cases de pagès tipus casa de poble o masia encara que
serveixin esmorzars.
A.2) Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions
restaurants, bars i establiments semblants no inclosos en els
apartats anteriors
A.2.1) d'1 a 2 llocs de treball
A.2.2) de 3 a 5 llocs de treball
A.2.3) de 6 a 20 llocs de treball
B) Altres allotjaments
B.1) Col·legis, centres hospitalaris, residències juvenils,
d'avis i establiments semblants
B.2) Càmpings
B.2.1) Fins 100 unitats d'acampada
B.2.2) de 101 a 200 unitats d'acampada
B.2.3) més de 200 unitats d'acampada
Epígraf segon. Locals comercials
A) Peixateries i comerç al detall de qualsevol classe de
productes alimentaris i begudes en règim d'autoservei o mixt
A.1) Amb superfície de menys de 120 m2
A.2) Amb superfície d'entre 120 i 399 m2
A.3) Amb superfície igual o superior a 400 m2
B) Magatzems a l'engròs
C) Altres locals de venda al detall
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LITRES
SETMANA
ESTIMATS

MÍNIM DE
LITRES PER
SETMANA
DECLARATS
650
220

840
1680
2310

360
650
840

2310

840

2310
4900
7700

840
1680
2310

840
1680
2310
840
220

360
650
840
360
125

Epígraf tercer. Establiments i locals d'oci
A) Cinemes i teatres
B) Sales de festes i discoteques
C) Sales de bingo
D) Gimnasos
E) Instal·lacions esportives exteriors
Epígraf quart. Altres locals industrials o mercantils
A) Centres oficials i oficines bancàries
A.1 Amb menys de 20 empleats
A.2 Amb 20 o més empleats
B) Fàbriques
C) Tallers mecànics, garatges públics i magatzems i tallers en
general
C.1 Tallers amb 1 o 2 treballadors
C.2 Altres tallers
D) Locals destinats a garatges particulars i locals sense
activitat
Epígraf cinquè. Despatxos professionals i centres
d'ensenyament
A) Acadèmies, llars d'infants i centres similars
B) Centres mèdics sense hospitalització
C) Despatxos professionals

Epígraf sisè. Altres serveis
A) Quioscos instal·lats a la via pública
C) Parades de mercats, fires, festes majors i altres:
C.1 Mercats (volum setmanal de la fracció resta per cada
metre lineal de parada ocupat cada un dels dies de mercat
setmanal)
C.2 Fires, Festa Major i altres
C.2.1 Bars, per dia
C.2.2 Altres parades, per dia

220
1680
1680
360
840

125
650
650
125
360

840
1680
840

360
650
360

360
650
60

120
120
60

220
840
220

125
360
125

220

125

3

3

120
3

120
3

En els supòsits en que hi hagi més d'una activitat a un mateix local, es sumarà el volum de
la fracció resta setmanal de l’activitat més important i el 50% del volum de les altres.
Article 7è. Acreditació
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que 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 quadrimestre natural. Quan l’acreditació de la taxa es produeixi amb
posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del quadrimestre
següent.
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Article 8è. Declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que 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 del
primer quadrimestre.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicat dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran
efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en que s’hagi efectuat la
declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà quadrimestralment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula.
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 77 i següents de la
Llei General Tributària.

DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança, que consta de nou articles ha estat aprovada inicialment
pel Ple de l’Ajuntament del dia 11 de març del 2013 i va quedar aprovada definitivament de
forma automàtica al no haver-hi al·legacions. Es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida núm. 73 de 30 d’abril de 2013. Correcció errades BOP 80 de 10 de maig
de 2013.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l'endemà de la seva publicació i
continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació.
Diligència:
L’article 6è va ser modificat per acord del ple de 11.11.13, BOP 238 de 27.12.13
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