AJUNTAMENT DE QUART

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 1.- Fonament i naturalesa.
A l'empara d’allò que disposen els articles 57 i 20.4 apartat s) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text
legal quant al règim d’imposició i ordenació de tributs locals i la Llei 22/2011, de 29 de
juliol, de residus i sòls contaminants, l'Ajuntament estableix les taxes pels serveis de
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present
Ordenança.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa:
I.

La prestació del servei de recepció obligatori de recollida, transport i tractament
dels següents residus domèstics:
a) residus generats en les llars com a conseqüència de les activitats
domèstiques.
b) residus generats en comerços i serveis, com a conseqüència d’activitats
domèstiques.
Als efectes d’aquest apartat, es consideren també residus domèstics: els que
es generen en les llars d'aparells elèctrics i electrònics; roba; piles;
acumuladors; mobles i estris; els residus i enderrocs procedents d'obres
menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja
de vies publiques; zones verdes; àrees recreatives i platges; animals domèstics
morts i vehicles abandonats.

II.

La prestació del servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i
tractament dels següents residus comercials:
a) recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les
indústries.
Als efectes d’aquest apartat, es consideren residus comercials els generats per
l'activitat pròpia del comerç, al detall i al major, dels serveis de restauració i
bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis.

Article 3.- Supòsits de no subjecció.
No es tributarà per la taxa d’escombraries domiciliàries, tot i que la unitat consti
donada d’alta al padró de l’ impost sobre béns immobles en els següents casos:
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a) habitatges que, degut al seu estat de conservació no estan en condicions
d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat.
b) habitatges en construcció (pendents d’obtenció del certificat final d’obra).
c) habitatges que es troben afectats per obres de rehabilitació/reforma que
impedeixin la seva habitabilitat (durant el termini fixat en la preceptiva llicència
per a l’execució de les obres).
És requisit indispensable per cursar la baixa del padró la corresponent acreditació
mitjançant:
- respecte de l’apartat a) informe emès per tècnic competent on hi consti
expressament la data a partir de la qual l’habitatge no reuneix les condicions
d’habitabilitat.
- respecte de l’apartat c) còpia de la llicència municipal de rehabilitació/reforma.
La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre serà d’acord amb el
límit legal de la prescripció.

Article 4.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones
físiques o jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places,
carrers o vies públiques on es presta el servei al fet que es refereix l'article anterior, bé
sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'arrendatari, fins i tot a precari.
2. Són subjectes passius contribuents de la taxa de recepció voluntària de recollida,
transport i tractament de residus comercials les persones físiques o jurídiques i les
entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) sol·liciten la prestació del servei
b) resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei
3. En ambdós supòsits, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent el propietari dels habitatges i locals, que generin els residus són objecte de
recollida, transport i tractament, qui podrà repercutir les quotes satisfetes als usuaris
beneficiaris de la prestació del servei, a l’empara d’allò que disposa l’art. 23.2.a) del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLg 2/2004, de 5 de març).
Article 5. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals en la Llei General Tributària i en l'Ordenança general de gestió i recaptació,
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de
setembre de 2012 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número
222, de 20 de novembre de 2012.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
Article 6.- Quota tributària.
1. 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.
2. A aquest efecte, s'aplicarà el següent quadre de tarifes:

Habitatges
Serveis fins a 60 m2
Serveis de 61 m2 a 150 m2
Serveis de 151 m2 fins a 200 m2
Serveis a partir de 201 m2
Comerç fins a 200 m2
Comerç a partir de 201 m2
Bars, restaurants, cafeteries i similars fins a 200 m2
Bars, restaurants, cafeteries i similars a partir de 201 m2
Fabricació i venda de ceràmica i terrissa
Venda de material de jardineria i gardens
Magatzems comercials, tallers de fusteria, alumini i
serrallers de 100 m2 fins a 500 m2
Magatzems comercials, tallers de fusteria, alumini i
serrallers de més de 501 m2
Indústries càrniques, fàbriques en general i establiments
d’elaboració d’aliments precuinats a l’engròs
Fabricació d’aliments i magatzems de cadenes
d’alimentació i distribució a l’engròs
Habitatges Castellar de la Selva, Sant Mateu de Montnegre
i Montnegre
Allotjaments turístics i masies de turisme rural fins a 5
habitacions
Allotjaments turístics i masies de turisme rural a partir de 6
habitacions

126,00 €
180,00 €
310,00 €
365,00 €
400,00 €
365,00 €
600,00 €
450,00 €
750,00 €
300,00 €
300,00 €
600,00 €
800,00 €
2.600,00
€
2.800,00
€
76,00 €
450,00 €
560,00 €
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Article 7.- Bonificacions.
1. Prèvia sol·licitud presentada per la persona interessada, si procedeix, i de la
tramitació de l’expedient administratiu de concessió del benefici fiscal, gaudiran d’una
bonificació a la quota tributària de la taxa pel servei de gestió de residus municipals:
a) Els restaurants, bars, hostals, allotjaments, masies de turisme rural i cafeteries
situats a més d’ 1’5 quilòmetres del punt de recollida, i així ho sol·licitin,
gaudiran d’una bonificació del 30% a la quota.
b) Els habitatges, comerços, tallers i indústries gaudiran d’una bonificació del 20%
de la quota quan consti acreditada la utilització de la deixalleria municipal de
Girona un mínim de 6 vegades l’any en dies diferents.
La bonificació s’aplicarà d’ofici segons la informació facilitada pel Consell
Comarcal, respecte de les aportacions realitzades l’exercici anterior.
c) Les unitats familiars en les quals únicament estiguin empadronats jubilats de 65
anys o més, gaudiran d’una bonificació del 50% a la quota. A efectes
d’acreditar aquest extrem, la persona interessada haurà d’adjuntar a la
sol·licitud corresponent certificat d’empadronament i/convivència. En cas de
tractar-se d’arrendataris caldrà adjuntar a més el contracte de lloguer.
d) Les unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a 18.000 euros anuals,
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud certificat d’empadronament i/o convivència i una
còpia de la darrera declaració de renda presentada. A efectes de determinar el
nivell d’ingressos s’estarà a l’ import que figuri a la casella corresponent a Base
liquidable sotmesa a gravamen.
Pels supòsits en què el subjecte passiu de la taxa no estigui obligat a presentar
la declaració de renda, aquest document s’haurà de substituir per un certificat
emès per l’Agència Tributària en què es faci constar aquesta circumstància. En
aquest cas, i únicament als efectes de tramitar l’expedient corresponent a la
concessió del benefici fiscal, es presumirà que els ingressos són inferiors a la
quantitat esmentada.
e) Gaudiran d’una bonificació del 40% els tallers i les industries que contractin un
sistema de gestió dels residus amb un gestor autoritzat per l’Agència de Residus
de Catalunya i ho acreditin amb el contracte de servei i els justificants de
lliurament dels residus de l’any immediatament anterior.
2. Totes les bonificacions que s’estableixen en aquest article tenen una vigència
anual, excepte les que es regulen en els apartats a) i c).
Per tal que l’eventual concessió del benefici fiscal pugui tenir efecte en l’exercici
en curs, la persona interessada haurà de presentar la sol·licitud acompanyada
de la documentació que acrediti la concurrència dels requisits que donen dret a
gaudir del benefici fiscal, com a màxim fins el dia 30 de juny de l’exercici en curs
o en l’immediat hàbil posterior. Quan una sol·licitud s’hagi presentat una vegada
vençut aquest termini i faci referència a un benefici fiscal de vigència anual, es
desestimarà mitjançant resolució de l’òrgan competent.
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3. Un mateix subjecte passiu podrà gaudir de forma simultània de qualsevol de les
bonificacions establertes als apartats 1.a), b), c) i d) d’aquest article, quan concorrin els
requisits necessaris per al seu reconeixement i així ho hagi sol·licitat en l’escrit
presentat. L’ import total de la bonificació per la concurrència de més d’un supòsit serà
el següent:
a) La contemplada en l’apartat a) més la de l’apartat b) serà del 50% de la quota
tributària.
b) Les contemplades en l’apartat b) i c) serà del 60% de la quota tributària.
c)Les contemplades en l’apartat b), i d) serà del 60% de la quota tributària.
d) Les contemplades en l’apartat c) i d) serà del 60% de la quota tributària.
c) Les contemplades en l’apartat b), c) i d) serà del 70% de la quota tributària.
Article 8.- Meritació i període impositiu.
1. La taxa per la prestació del servei de recepció obligatori de recollida, transport i
tractament dels següents residus domèstics es merita i neix l'obligació de contribuir
des del moment en què s'iniciï la prestació del servei, que s'entendrà iniciat quan el
servei municipal de gestió de residus domèstics als carrers o llocs on figurin els
habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a aquesta taxa
estigui establert i en funcionament.
La taxa per la prestació del servei de recepció voluntària de recollida, transport i
tractament de residus comercials es reporta en el moment de sol·licitar-se o prestar-se
el servei.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural.
En els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei el període impositiu
s'ajustarà a aquesta circumstància de manera que pel cas d’alta, la quota tributària es
calcularà proporcionalment al número de trimestres que queden per a finalitzar l’any,
inclòs el d’inici; i pel cas de baixa, la quota tributària es calcularà proporcionalment al
número de trimestres durant els quals s’ha realitzat el fet imposable
Article 9.- Règim de declaració i ingrés.
1. Dins dels trenta (30) dies hàbils següents a la data en què es merita per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i
presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren en el padró, s'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.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi
l'Ajuntament, que no serà inferior a dos mesos.
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Disposició Addicional: Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències contingudes en 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 dels quals es van fonamentar.
Disposició derogatòria.
Única. Queda derogada l’ordenança reguladora de la taxa de recollida d’escombraries
aprovada pel Ple de l’ajuntament el dia 2 de novembre de 2005 així com les seves
posteriors modificacions.
Disposició final.
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries
per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança
Segona.- Aquesta ordenança fiscal, un cop aprovada pel Ple de l’ajuntament,
començarà a regir l’endemà de la publicació de l’acord definitiu i el text íntegre al BOP
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 5 de novembre
de 2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 247, de data 24
de desembre de 2015, començarà a regir el dia següent a la seva publicació, i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
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