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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I 
TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES 
 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
Fent 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 del Règim Local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els article 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per recollida i tractament 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, allotjaments i locals 
o establiments, i el seu tractament o eliminació, que també té aquest caràcter de conformitat 
amb l’article 20.4.s) del mateix Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
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’exclou del concepte anterior la prestació dels serveis que requereixin l’adopció de 
mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, com en els casos següents: 
 
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris, i els urbans d’indústries, 
hospitals i laboratoris. 
 
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
 
c) Recollida de runes d’obres. 
 
d) Matèries i materials contaminants, corrosius, tòxics i/o perillosos, o que representin un risc 
potencial per a la salut i el medi ambient. 
 
Article 3r.- Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, 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’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.  
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, qui restarà obligat a complir l’obligació tributària principal i les 
obligacions formals inherents a la mateixa. El substitut podrà repercutir, si s’escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
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Article 4t.- Responsables 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
del mateix les persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereixen els articles 41 i 42 
de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques, jurídiques o entitats, en els supòsits 
i abast que assenyalen els articles 41 i 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Concurrència d’obligats tributaris. 
1. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’una obligació, 
determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Ajuntament al compliment de totes 
les prestacions, tal i com també es determina a l’article 35.7 de la Llei General Tributària. 
 
2. Si un dels cotitulars desitja dividir la quota tributària, sempre que es compleixin els 
pressupostos i requisits normatius, ha de presentar la petició de divisió a l’Ajuntament abans 
de la finalització del període de pagament voluntari de la corresponent obligació tributària, 
fent constar les dades personals i els domicilis de la resta d’obligats al pagament, i en cas de 
no constar administrativament el condomini, hauran de presentar-se aquells documents que 
l'acreditin, així com la proporció de participació en el mateix de cadascun d’ells. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci acreditada, amb 
atribució de l'ús de l'immoble a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels 
subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l'ús. 
 
3. En el cas de les sol·licituds realitzades una vegada transcorregut el període de pagament 
voluntari, les dades s'incorporaran al padró de la taxa de l'exercici immediatament posterior 
a aquell en què es sol·liciti la divisió o l’alteració de l’ordre dels subjectes passius, i es 
mantindran en els successius exercicis mentre no es sol·liciti la modificació. 
 
4. Si alguna de les quotes resultants de la divisió resulta impagada, s’exigirà el seu 
pagament a qualsevol dels responsables solidaris. 
 
5. No serà possible la divisió de la quota tributària quan l’objecte tributari sigui un bé 
immoble en règim de societat de guanys o de qualsevol altre règim similar de comunitat. 
 
6. Per raons d’eficàcia administrativa, no s’admetrà la divisió de la quota tributària quan 
l’import de qualsevol de les fraccions resultants de la divisió doni com a resultat una quota 
líquida inferior a 30 €. 
 
Article 6è.- Exempcions i bonificacions 
No es preveu cap exempció ni bonificació del deute tributari que els subjectes passius hagin 
de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 7è.- Quota tributària 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la 
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
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2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 

Epígraf primer.1 Habitatges en sòl urbà: 
Per cada habitatge a l’any 
 

 
105,00 euros 

 

Epígraf primer.2 Habitatges en sòl rústic*: 
Per cada habitatge a l’any 
 

60,00 euros 

Epígraf segon. Establiments d’alimentació: 
Per cada establiment a l’any 
 

175,00 euros 

Epígraf tercer. Establiments de restauració i bars: 
Per cada establiment a l’any 
 

175,00 euros 

Epígraf quart. Hotels, hostals i anàlegs: 
Per cada establiment a l’any 
 

175,00 euros 

Epígraf cinquè. Altres establiments comercials de 
més de 100,00 m2 de superfície útil: 
Per cada establiment a l’any 
 

 
175,00 euros 

 

Epígraf sisè. Petits locals comercials (menys de 
100,00 m2 de superfície útil): 
Per cada local a l’any 
 

 
140,00 euros 

 

* S’entenen per habitatges en sòl rústic aquelles construccions que en el moment d’acreditar-se o meritar-se la taxa tot i estar 

situades en sòl rústic, estiguin classificades com a urbanes i amb ús residencial segons les dades que consten al Cadastre. 
 
Article 8è.- Acreditació de la taxa 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació 
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 es meritaran 
periòdicament l’1 de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural.  
 
No obstant això, en els supòsits d’habitatges o locals de nova construcció, les quotes es 
meritaran amb referència al trimestre natural en què, segons correspongui, s’hagi comunicat 
la primera ocupació o s’hagi atorgat la llicència per dur a terme aquesta, efectuant-se el 
corresponent prorrateig en funció del número de trimestres naturals que restin per a finalitzar 
l’any, incloent el de la data on es produeix la primera ocupació. 
 
Article 9è.- 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 
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aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que 
els correspongui, segons el que estableix el segon paràgraf del punt 2 de l’article anterior. 
 
2. Els subjecte passius donats d’alta a la matrícula de la taxa, hauran de comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol variació que es produeixi als immobles pels quals tributen que sigui 
susceptible de tenir incidència en la matrícula, dins els trenta dies hàbils següents a la data 
en què es produeixi.  
 
3. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir de la primera meritació següent al de la data en què s’hagi produït la 
modificació o efectuat la declaració, segons correspongui, de conformitat amb la normativa 
aplicable. 
 
4. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant rebut de padró derivat de la 
matrícula, durant el període de cobrament que determini l’Ajuntament, en compliment de 
l’article 62.3 de la Llei General Tributària. Als efectes de notificació de les liquidacions 
tributàries resulta d’aplicació allò que estableix l’article 102.3 de la mateixa norma. 
 
5. El cobrament de les quotes es podrà efectuar conjuntament amb el cobrament d’altres 
taxes i preus públics de caràcter anual, en un únic rebut. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que està establert en la 
Llei General Tributària i la normativa que la desplega. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Botarell de data 25 de 
setembre de 2019, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva en el 
Butlletí Oficial de la Província, i tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2020, mantenint-se 
vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents.   
 
 
 
 
 
 
 
Text publicat al BOPT de 12 de desembre de 2019 
 
Modificació de les quotes publicades al BOP de 14 de desembre de 2020 


