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Núm. 14038
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de 
la taxa de recollida i tractament dels residus municipals 

Transcorregut el termini d’informació pública de l’acord d’aprovació 
de la derogació de l’Ordenança Fiscal núm. 6 i aprovació provisio-
nal del nou text per a l’exercici 2015, el qual ha estat publicat al 
BOP núm. 213, en data 7 de novembre de 2014  i exposat al tauler 
d’anuncis de la corporació, sense que s’hagin presentat reclama-
cions ni al·legacions, l’acord es considera definitivament aprovat, 
d’acord amb el que disposa l’article 17.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març).

De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del text refós esmen-
tat, es publica el text íntegre de la ordenança, que queda redactada 
en els termes següents: - - - 

ORDENANÇA FISCAL NÚM 6 - REGULADORA DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA I TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Cons-
titució 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 els 
articles del 15 al 19 i 20-4 s. De la Llei  39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, així com amb el que disposa la 
Llei del Parlament de Catalunya 6/1993, de 15 de juny, reguladora 
de residus, modificada per la Llei 15/2003, aquest Ajuntament esta-
bleix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per aques-
ta ordenança fiscal les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.

Serà objecte d’aquesta taxa:

*El servei municipal de recepció obligatòria de recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus sòlids domiciliaris.

*El servei municipal complementari, de recepció voluntària, sus-
ceptible de ser prestat pel sector privat (autoritzat per la prestació 
del servei per part de l’Agència Catalana de Residus, en els termes  
previstos a la normativa vigent en matèria de residus), de recollida 
i tractament de residus empresarials. 
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Article 2.- Obligació de contribuir

Fet imposable

Està constituït per la utilització o possibilitat d’utilitzar el servei que 
constitueix  l’objecte d’aquesta ordenança. L’obligació de contribuir 
neix des que s’implanta el servei.

L’obligació de contribuir

Neix l’obligatorietat de percepció del servei, i pel fet de ser propieta-
ri d’un habitatge, o de ser titular d’una activitat de tipus industrial, 
comercial, professional o artística, productora de residus.

A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus 
sòlids urbans, les restes i deixalles alimentàries o el detrits que pro-
cedeixen de la neteja formal dels domicilis particulars. 

A aquest efecte, tenen la consideració de residus comercials o de 
restauració els generats per l’activitat pròpia d’un comerç al detall i 
a l’engròs, i per l’hosteleria i  els bars. 

No tenen consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, 
per al seu tractament o volum generat, requereixin l’opció de me-
sures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com: 
a) Residus urbans d’indústries, hospitals o laboratoris
b) Escòries i cendres 
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos

Subjecte passiu

En relació a la Taxa de recollida i tractament de les escombraries 
domiciliàries:

Són objectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a què es refereix l’article de la Llei general Tributària, 
beneficiades pel servei. 

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent 
el propietari de l’habitatge, el qual podrà repercutir, les quotes sa-
tisfetes sobre els usuaris, tal com disposa l’article 23.2 a) de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

En relació a la Taxa de recollida i tractament de residus de les es-
combraries industrials:
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Són subjectes passius contribuents totes les persones físiques o ju-
rídiques i les entitats a què es refereix l’article 33, de la Llei general 
tributària que desenvolupin una activitat empresarial, professional 
o artística que utilitzin o puguin utilitzar el servei.

Els titulars d’activitats que generin residus industrials i estiguin 
desconnectats del servei, i que consten detallats en l’ANNEX I, esta-
ran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contrac-
tat amb un gestor autoritzat la recollida i tractament dels residus 
que produeixi que produeixi l’activitat corresponent.

L’acreditació s’haurà d’efectuar davant l’ajuntament, durant el pri-
mer trimestre de cada any, presentant la següent documentació en 
el termini indicat: 

a)  Contracte de servei amb un gestor autoritzat, amb especificació 
expressa de les fraccions de residus gestionades, la freqüència i el 
sistema de recollida. 

b) Pagament anual del contracte del servei de l’any anterior. 
c) Justificants de lliurament dels residus. 

En el cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el ter-
mini indicat, serà d’aplicació el capítol “Inspecció i règim sancio-
nador” que es disposa en la Ordenança comarcal reguladora de la 
gestió dels residus municipals a la Comarca del Gironès.
 
En els supòsits de desconnexió legalment efectuada, es satisfarà  la 
quota tributària mínima, en concepte de control administració i ins-
pecció.

Unitats tributàries

Es consideraran unitats tributàries les finques que constin donades 
d’alta al Padró de béns immobles amb destí habitatge, estiguin o 
no habitades i estiguin en sòl urbà o en sòl rústic. Tindran també 
la consideració d’unitats tributàries cadascuna de les activitats em-
presarials, professionals o artístiques, que constin donades d’alta al 
Cens Tributari d’activitats econòmiques, estiguin o no en local de-
terminat, i que siguin productores de deixalles. 

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 immo-
bles en els següents casos:
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a)  Habitatges que degut al seu deficient estat de conservació no es-
tan en condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat.

b)  Habitatges en construcció (pendents de l’obtenció del certificat 
final d’obra).

c)  Habitatges que es troben afectades per obres de rehabilitació-re-
forma que impedeixin l’habitabilitat d’aquestes (durant el termi-
ni fixat en la preceptiva llicència per a l’execució de les obres).

És requisit indispensable per cursar la baixa del padró la correspo-
nent acreditació mitjançant:

Respecte a 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 a l’apartat 
c): Còpia de la llicència municipal de rehabilitació-reforma.
La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre 
serà d’acord al límit legal la prescripció.

Article 3. Quota tributària 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de 
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.

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
1. Habitatge ubicat en zona rural ..............................16,61€/trimestre
2. Habitatge ubicat en zona urbana ..........................33,24€/trimestre 
3. Establiments d’alimentació ....................................73,48€/trimestre
4. Establiments de restauració ...................................77,01€/trimestre
5. Altres locals comercials o de serveis.....................37,84€/trimestre
6. Contenidors exclusius ..........................................555,73€/trimestre 
7. Quota mínima locals industrials, comercials o 
    de serveis desconnectats del servei ......................37,84€/trimestre

2. Les esmentades tarifes seran bonificades, prèvia sol·licitud del 
subjecte  passiu i un cop els serveis municipals hauran acreditat el 
compliment dels  requisits en les següents casos:

a) Gaudiran d’una bonificació del 15% en la en la quota de la taxa 
aquells  subjectes passius que estiguin registrats com a participants 
en la campanya de compostatge casolà que organitza l’Ajuntament 
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d’Aiguaviva conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès, 
sempre que:
-  Consti en la documentació municipal que han satisfet la quota de 

fiança per a respondre del bon ús del compostador que se’ls ha ofert. 
- Segueixin manteniment en actiu l’ús del compostador a 1 de gener.  

b) Aquelles unitats familiars en les quals únicament estiguin empa-
dronats jubilats a partir dels 65 anys gaudiran d’una bonificació del 
25% en la taxa, sempre que acreditin: 
1.  Estar empadronats en el municipi en la data que s’acredita la taxa 

(1 de gener)
2.  Tenir la condició de jubilat o pensionista i haver complert els 65 

anys d’edat. 
3.  No posseir altre habitatge en propietat fora del que esdevé la uni-

tat tributària que genera la taxa. 

La declaració de bonificació serà acordada per l’Alcaldia o Junta de 
Govern si escau, prèvia sol.licitud dels interessats i havent de pre-
sentar la documentació que estableixi aquest òrgan.

Article 4. Meritament

La taxa meritarà en el mateix moment en que s’inicia la prestació del 
servei de recollida de deixalles, donada la seva condició de servei de 
recepció obligatòria. 

Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes 
s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el període imposi-
tiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits  d’inici o ces-
sament en la recepció del servei, en aquest cas el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància. 

Article 5.- Règim de declaració i d’ingrés 

1. Dintre dels trenta dies hàbil 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 aquest efecte, la decla-
ració d’alta corresponent i ingressaran , simultàniament, la quota 
que els correspongui, segons el prorrateig corresponent. 

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qual-
sevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectua-
ran les modificacions corresponent, que tindran efecte a partir del 
període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la 
variació. 
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El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant re-
but derivat del padró fiscal que cada exercici aprovarà l’Ajuntament. 

Article 6.- 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 
disposen els arts. 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió ordinària de 
data 24 d’octubre començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i con-
tinuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

ANNEX I

Sector Industrial Mas Aliu I
Sector Industrial Mas Aliu II
Sector Industrial Casa Nova
Sector Industrial Casa Nova II
Sector Industrial Rajoleries
Sector Industrial Bellsolà
Zona de serveis California 
El Reser.

Aiguaviva, 15 de desembre de 2014

Joaquim Mateu Bosch
Alcalde 


