Ordenança Fiscal núm. 15
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

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
es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 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
d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposen els articles 20 i 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, manipulació i eliminació d'escombraries i residus sòlids
urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'hi
efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

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 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 la seva
recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o
de seguretat.
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3. No està subjecte a la taxa la prestació, si no és de caràcter voluntari i a instància de part,
dels serveis següents:

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.

Article 3r. Subjecte passius.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributaria, 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 precari.

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari del servei
el propietari de l'immoble, que podrà repercutir, si escau, les quotes que ha satisfet sobre els
beneficiaris del servei.

3. També ho són les persones físiques i jurídiques de l’article 23 del RDL 2/2004, de 5 de març.

4. En tot cas seran subjectes de la taxa qualsevol activitat, magatzem, despatx, etc. que tingui
contractats els serveis de llum, aigua i clavegueram.
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Article 4t. Responsables.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles corresponents de la Llei General Tributària.

També els inclosos a l’article 23 de RDL 2/2004.

Article 5è. Exempcions

Tindran una bonificació del 99% de la taxa, de conformitat amb els articles 9 i 24.4 del RDL
2/2004, els pensionistes i jubilats en l'habitatge que correspongui a la seva residència habitual
en el municipi, i que a més a més hi estiguin empadronats, al menys durant els cinc darrers
anys i quan els seus ingressos siguin inferiors al salari mínim assenyalat per la Llei.

Per la citada justificació hauran d'acompanyar el següent:
1. una declaració jurada dels ingressos provinents de la seva pensió, juntament amb els que
pugui percebre el seu cònjuge.
2. certificació de la cambra agrària local de no posseir propietats rústegues i un altre de la unitat
d'urbana de l'Ajuntament de no posseir un altre pis o immoble més que el de la seva residència
habitual.
3. fotocòpia de l'últim rebut de taxes municipals de l'immoble en qüestió, i no tenir cap deute
amb l'Ajuntament.
4. declaració que tots els ingressos del beneficiari i cònjuge no excedeixen del salari mínim
assenyalat, acompanyant fotocòpia de l'última declaració de renda.
5. acreditar que viuen sols.
Aquesta documentació s'haurà de presentar en la Secretaria General de l'Ajuntament, cada
any, si es vol tenir dret a l’esmentada bonificació, dintre dels dos primers mesos (gener i febrer)
de cada any a bonificar.
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També tindran una bonificació del 99% aquells immobles, que no reuneixin les condicions
mínimes d'habitabilitat, d'acord amb la inspecció que es realitzi a l'efecte, a petició interessada
de part, que haurà d'ésser sol·licitada anualment dintre del dos primers mesos de l'any objecte
de la bonificació.

Article 6è. Quota tributària
TARIFES

Els drets d'aquesta Ordenança es regulen d'acord amb les següents tarifes irreductibles:
€
1. Taxa única per tot el terme municipal per cada apartament, pis o
habitatge, i per cada habitació dels aparthotels ................................
2. Hotels, pensions, hostals, residències o similars, per cada
habitació habitació unifamiliar ..........................................................
3. Càmpings, superfície ocupada per l'activitat: Fins a 40.000 m2 de
superfície ..........................................................................................

Des de 40001 m2, el que correspongui per l'apartat anterior, i a
més,per cada 10.000 m2 d'excés o fracció .......................................

109 €

70,5 €

17.320 €

4.615 €

4. Sales de festes, casinos, bitlleres i similars.
Les quotes que seguidament s'indiquen en aquest apartat ho seran pels primers 100 m2 de
superfície i per cada 100 m2 de més o fracció, se li afegiran el 50 per cent de les taxes
assenyalades:

a) Sales de festes, discoteques, casinos, bitlleres i similars:

1. Amb espectacle i restaurant ................................................................

1.689 €

2. Amb espectacle i sense restaurant .................................................

1.255 €
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b) Bingos:
1. Incloent restaurant ..........................................................................

1.689 €

2. Incloent només bar..........................................................................

1.369 €

5. Bars, geladeries i orxateries:

a) Bars Musicals .................................................................................
b) Bars, vinateries amb "begoleig", geladeries (sense fabricació) i
orxateries ............................................................................................
6. Bar-restaurants: cafeteries, snack-bar, plats combinats,
frankfurteries, etc ................................................................................

7. Restaurants, self-service ................................................................

1.198 €
878 €

1.386 €
1.580 €

8. Supermercats, autoserveis e hipermercats:
8.1 Fins un màxim de 500 m2 per local a)
a) Fins a 100 m2 de superfície construïda ..........................................

915 €

b) Per cada 100 m2 o fracció de més ................................................

460 €

8.2 Grans superfícies, locals de més de 500 m2:
a) Els primers 500 m2 de superfície construïda ..................................

2.884 €

b) Per cada 100 m2 o fracció de més .................................................

487 €

9. Peixateries, carnisseries, cansaladeries i similars ...........................

440 €

10. Botigues de comestibles, cellers sense "begoleig" i similars .........

256 €

11. Oficines bancàries.........................................................................

250 €
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12. Tallers de reparacions vàries (mecàniques, elèctriques, pintura, etc.)
de l'automòbil

13. Granges agrícoles i/o bestiar per cada 2.000 m2 o fracció
d'instal·lació .........................................................................................

14. Serralleries, fusteries, tallers de vidre, ferreteria, etc ...................

250 €

6.924 €
230 €

15. Fabricació de pa i/o pastisseria, fora cas urbà
pels primers 1.000 m2 o fracció d'instal·lació ......................................

4.128 €

per cada 1.000 m2 o fracció de més ...................................................

2.477 €

16. Indústries, excepte l'Alba
Els primers 50 m2 o fracció .................................................................

316 €

Per cada 100 m2 o fracció de més .....................................................

125 €

17. Parc aquàtic, la Pineda, incloent totes les instal·lacions i
activitats ..............................................................................................

13.214 €

18. Venda maquinària:
per cada 1.000 m2 o fracció d'instal·lació i superfície dedicada a
exposició i venda.................................................................................

7.431 €

19. Indústries, magatzems, instal·lacions i activitats vàries situades
alpolígon "Estació" o "Castellet":
Els primers 50 m2 o fracció .................................................................

309 €

Per cada 50 m2 o fracció de més .......................................................

157 €

20. Resta d'establiments no assimilats anteriorment ..........................

185 €
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21. Complexes poliesportius
a) Futbol, tennis, piscines, karts, per cada 100 m2 o fracció ..............

80 €

b) Mini-golf, per cada 50 m2 o fracció ................................................

80 €

22. Parc d'atraccions, Centre Recreatiu i Turístic, en relació a les
instal·lacions i zones temàtiques, per cada 100 m2 o fracció .............

80 €

23. Cinemes, per cada 100 m2 o fracció.............................................

80 €

24. Magatzems, per cada 100 m2 o fracció ........................................

89 €

25. Activitats enclavades dins del polígon industrial l’Alba, o altres
polígons industrials o comercials:
a) Per cada contenidor instal·lat, a l’any .............................................
700 €/conten.
b) En el supòsit d'exercir qualsevol activitat com l'existència de
despatx, magatzem, etc. i tinguin contractat el servei de aigua i
llum
700 €

Les quotes assenyalades per bars, geladeries, orxateries, cafeteries, snack-bars, plats
combinats,

frankfurteries,

restaurants,

self-services,

cellers,

peixateries,

carnisseries,

cansaladeries i similars, botigues de comestibles i similars, oficines bancàries, tallers de
reparacions vàries, serralleries, fusteries, tallers d'alumini o vidre, ferreteries industrials, excepte
al polígon l'Alba i Castellet, i resta d'establiments no assimilats anteriorment, seran els primers
50 m2 de superfície ocupada per l'establiment, i a partir d'aquests 50 m2 primers i per cada 50
m2 o fracció de més, es tributarà, a més, el 50% dels drets assenyalats pels primers 50 m2. En
la superfície tributable s'inclouran les superfícies ocupades per l'activitat tant de via pública, com
terrasses, zones de reculada, etc.
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No obstant l'anterior i donat que el servei de recollida domiciliària d'escombraries està
containeritzat, pagant l'Ajuntament el preu convingut per cada contenidor, qualsevol activitat
que requereixi posar un contenidor amb una zona que no sigui l'habitual del recorregut del
servei, i per tant s'hagi de posar especialment, l'import de la taxa ho serà en funció del cost real
del servei, és a dir, cost del contenidor a pagar al concessionari, eliminació incineradora més
despeses indirectes.

Per aquest supòsit del paràgraf anterior, qualsevol contribuent productor de residus urbans,
satisfarà anualment, per cada contenidor que se li instal·li, les següents quantitats:

- Per cada contenidor de rebuig ..........................................................

3.880 €/anuals

- Per cada contenidor d'orgànica ........................................................

3.660 €/anuals

. Aquest import per contenidor correspon a una recollida setmanal de 5/7 dies.
. En una recollida de 3/4 dies a la setmana hi haurà una reducció del 30%.
. En una recollida d'1/2 dies a la setmana hi haurà una reducció del 65%.

Les quotes exigibles per aquesta exacció tindran en tot cas caràcter anyal i irreductible.
No obstant, això, totes aquelles activitats, que iniciïn la seva activitat després de l'1 de juny,
tindran una bonificació del 50%, en el primer any de l'exercici de l'activitat.

Article 7è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del
servei o activitat, que hom entendrà iniciat encara que no tingui llicència municipal, 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
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subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament, i, en tot cas des del 1r de gener, de cada
any.

I sempre que així ho disposi l’article 26 del RDL 2/2004.

Qualsevol activitat encara que sigui únicament administrativa, com per exemple un despatx, o
d'emmagatzematge, estarà subjecta a la taxa.

Article 8è. Declaració i ingrés.

1. L’Ajuntament de Vila-seca exigeix la taxa en règim d’autoliquidació, d’acord amb l’article
27.1, del RDL 2/2004.

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matrícula, s'efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període de cobrament que els correspongui.

3. El cobrament de les quotes següents s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula, sense cap notificació prèvia.

4. Per motius d’eficàcia econòmica i de cost en la gestió i recaptació, no s’emetran, ni es
posaran al cobrament els documents cobratoris dels que en resulti un import inferior als 3 €.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
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Article 10è. Gestió per delegació.

Es faculta a la Junta de Govern Local, per acordar la delegació en la Diputació de Tarragona de
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i comprovació d'aquesta taxa, i si aquesta delegació
és acceptada, les normes contemplades en aquesta Ordenança Fiscal seran aplicables a
l'administració delegada.

Disposició final.

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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