AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
* ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’AQUESTS
RESIDUS
Exposició de motius
Els serveis de recollida de residus i el tractament d’aquest residus són serveis
obligatoris dels municipis que s’han de prestar d’acord amb el que s’estableix en els
apartats a) i b) de l’article 26.de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Com a servei de prestació obligatòria no es redueix a la recollida, sinó que també
comprèn el tractament i, lògicament, l’eliminació.
Els residus considerats urbans es defineixen així perquè es generen en les ciutats i
poblacions, és a dir, en nuclis urbans, i un percentatge molt elevat prové dels residus
domèstics. En el municipi del Perelló aquests residus no són exclusius del nucli urbà
sinó que també es generen en urbanitzacions com Perelló Mar o Gilet i en moltes
edificacions implantades en el territori que s’utilitzen com a habitatge.
Respecte les edificacions implantades en sòl no urbanitzable (algunes són realment
habitatges, altres són casetes de tros habilitades) els residus que generen són els
mateixos que els de les zones urbanes, per tant, és obligació de l’Ajuntament fer-se’n
càrrec. Tenint en compte, però, la distància d’aquestes edificacions a les àrees de
contenidors només es repercuteix als subjectes passius el transport i l’eliminació, no la
recollida.
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria
de:
a) Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans
d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques i de serveis.
b) Retirada, tractament i eliminació dels residus generats pels habitatges i/o casetes de
tros habilitades com a habitatges ubicats en sòl no urbanitzable.
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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.
Tenen la mateixa consideració els residus generats en les edificacions situades en sòl no
urbanitzable que són habitatges o que s’utilitzen com a tals.
3.- No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels
serveis següents:
1. Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans
d’indústries, hospitals i laboratoris.
2. Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
3. Recollida de runes d’obres.
No estaran subjectes tampoc els locals comercials o industrials desocupats sempre que
estiguin donats de baixa censal a Hisenda. L’interessat o interessada haurà d’acreditar la
baixa censal a Hisenda.
4.- Les escombraries seran dipositades pels usuaris en la forma i lloc que designi
l’Ajuntament.
Article 3. Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, propietàries dels habitatges i
els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es generen els
residus, els quals podran repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què 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 5. Exempcions i bonificacions.
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Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal, o que estiguin inscrits en el padró de Beneficència com a pobres de
solemnitat.
Les residències geriàtriques de nova implantació gaudiran d’una bonificació del total de
la quota del 50 per 100 el primer any i del 25 per 100 el segon any.
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 el destí dels immobles.
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa anual següent:
1 .Habitatge familiar incloent els situats fins a 1 quilòmetre del
nucli urbà

108,50 €

2. Habitatges disseminats en sòl rústic situats a una distància
superior a 1 quilòmetre del nucli urbà

70 €

3. Fonda /pensió /hostal per habitació o apartament

29 €/habitació

4. Restaurants/bars en zona urbana
4.1. Fins a 150 m² de superfície

240 €

4.2. De 151 a 200 m²

325 €

4.3. De 201 a 250 m²

495 €

4.4. De 251 a 350 m²

700 €

4.5. De 351 a 500 m²

1.000 €

4.6. De més de 500 m²

1.500 €

5. Restaurants/bars situats en zona no urbana
5.1. Fins a 150 m² de superfície

120 €

5.2. De 151 a 200 m²

162,50 €

5.3. De 201 a 250 m²

247,50 €

5.4. De 251 a 350 m²

350 €

5.5. De 351 a 500 m²

500 €

5.6. De més de 500 m²

750 €

6. Discoteca/bar musical/cinema/sala de ball

291,50 €

7. Guingueta

140 €

8. Establiments comercials (queviures/roba/llibreria i semblants)
221,50 €

8.1. Fins a 120 m2 de superfície
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8.2. A partir de 120m²

221,50 € + 2,26€/m² que
passi de 120 m²

9. Carnisseria/ verdureria /peixateria

221,50 €

10. Oficines

108,50 €

11. Supermercat
11.1. Fins a 250 m2 de superfície

443 €

11.2. De més 250 m²

443 € + 2,26€ per cada m²
que passi dels 250 m²

12. Benzinera

350 €

13. Consultoris professionals (odontòlegs, estètica,
veterinari/perruqueria)

221,50 €

14. Tallers mecànics/ serralleries / fusteries

221,50 €

15. Naus amb activitat comercial / industrial

221,50 € + 0,17€/m²

16. Naus sense activitat comercial / industrial

108,50 €

17. Locals d’exposició

108,50 €

18. Hotels
18.1. Hotel “Les Oliveres” per habitació/apartament

56,60 € per habitació/
apartament

18.2. Hotel “Les Oliveres” Restaurant

3.962,70 €

18.3. Hotel “Les Oliveres” Bar + Botigues + Pizzeria i altres

2.830,50 €

18.4. Hotel “Les Oliveres” Jardins + Pistes

679,30 €

19. Residències geriàtriques

29,15 € per plaça + 233,23
euros per les instal·lacions
de centre de dia

Article 7. Meritació.
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què 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 i servei
de tractament i eliminació, en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals
utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa, estigui establert i en funcionament.
2. En cas de desocupació de local un cop iniciat el període impositiu, la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres i es retornarà, a petició de l’interessat o interessada, la que
correspon als trimestres que resten per transcórrer, exclòs aquell en què es produeix la
desocupació. L’Ajuntament donarà de baixa el local del padró fiscal d’escombraries
amb efectes de l’any següent a la petició.
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Igualment, quan l’interessat comuniqui novament l’ocupació del local, es prorratejarà la
quota per trimestres i es cobraran les quotes corresponents als trimestres que resten per
transcórrer l’any inclòs el trimestre en què es produeix l’ocupació. L’Ajuntament
donarà d’alta l’immoble al padró fiscal d’escombraries amb efectes de l’any següent a la
comunicació.
Article 8. 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, 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 a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents,
que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi
realitzat la declaració.
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment en el període de primer de març a
final de juny.
Article 9. 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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 27.09.11. comença
a regir el dia 1 de gener de 2012, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
El text íntegre de l’ordenança es publica al BOP núm. 285, de data 13.12.2011.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la darrera modificació de la present Ordenança fiscal ha
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2017 i
publicat el text de la modificació en el BOPT núm. 242 de 19 de desembre de 2017.
El Perelló, 19 de desembre de 2017
La secretària-interventora,

CPISR-1 C
Maria Elena
Català Ferrer
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