
Exp. 823/14 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DE LA TAXA DE 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS MUNICIPALS  

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

A l'empara del previst pels articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, i la Llei 

22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats i el Decret Legislatiu 1/2009, de 

21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, 

l’Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida i transport d’escombraries i altres 

residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.  

 

El servei anteriorment esmentat es declara, per raons de salubritat ciutadana, de recepció 

obligatòria, d'acord amb el que disposa l'article 155 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

 

Article 2n. Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de recollida 

domiciliària i transport d’escombraries i residus municipals generats als habitatges 

particulars. 

 

A aquests efectes, segons disposa l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de Residus, s'entén per 

recollida l'operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per a 

transportar-los; s'entén per transport l'operació de trasllat dels residus des del lloc 

de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o disposició de la resta. 

 

2. S'entén per residus municipals els residus domèstics i d'altres residus que, per llur 

naturalesa o composició, poden assimilar-s´hi.  

 

3. No es consideren residus municipals les runes d'obres, els residus de cendres i 

escòries de calefacció central, els residus de tipus industrial no assimilables a 

domèstics, els detritus humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius, 

les matèries i els materials la recollida, tractament o disposició del rebuig dels quals 

requereixen l'adopció de mesures higièniques o de seguretat especials, i aquells 



especificats a l'article 4 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de Residus. 

 

 

Article 3r. Subjecte passiu 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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'arrendatari o de posseïdor o usuari del local o 

habitatge per qualsevol títol, fins i tot a precari. També serà subjecte passiu 

contribuent el responsable de l'organització d'actes lúdics puntuals on es generi una 

quantitat elevada de deixalles que precisi un sistema de recollida especial, tal i com 

preveu l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus Municipals.  

 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al 

pagament de la quota de la taxa, segons el que es disposa a l‘article 6, el propietari 

dels habitatges, locals, establiments o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les 

quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.  

 

 

Article 4t. Responsables i altres obligats al pagament 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

 

Article 5è. Beneficis fiscals 

 

1. Es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament de la taxa de recollida de 

residus per al present exercici, a qualsevol persona i/o unitat de convivència que es 

trobi en situació de dificultat socioeconòmica segons els criteris definits a l’Annex I 

del Reglament municipal de l’Ajuntament de Tiana de prestacions econòmiques de 

caràcter social. 

 



Als efectes de poder determinar quines persones tenen dret a gaudir de la 

bonificació s’estableixen uns requisits a l’article 6 del Reglament municipal de 

l’Ajuntament de Tiana de prestacions econòmiques de caràcter social.  

 

A continuació s’enumeren els percentatges de bonificació de la taxa en funció del 

barem de puntuació obtingut per contribuent d’acord amb els criteris de puntuació 

esmentats a l’Annex I del Reglament esmentat. 

 

 

Puntuació obtinguda de Renda Disponible segons 

Annex I del Reglament Municipal de prestacions 

econòmiques de caràcter social 

Bonificació de la 

quota tributària de 

la taxa 

Ingressos inferiors al 33,3% dels 

ingressos màxims mensuals 

6 punts 100% 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% 

dels ingressos màxims mensuals 

4 punts 75% 

Ingressos entre el 66,7% i el 100% 

dels ingressos màxims mensuals 

2 punts 50% 

 

Per a gaudir de la bonificació de la taxa, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 

Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 

 

Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar obligatòriament abans de la finalització del 

primer trimestre del l’exercici en curs (abans del 31 de març). 

 

Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 

improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a 

l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.  

 

2. Gaudiran d’una bonificació del 50% els pensionistes amb un límit d’ingressos 

bruts de 20.000 € anuals per unitat familiar.  

 

Per a gaudir de la bonificació de la taxa, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 

Departament de Serveis Socials, aportant la documentació necessària. 

 

Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar obligatòriament abans de la finalització del 

primer trimestre del l’exercici en curs (abans del 31 de març). 

 

3. Gaudiran d’una bonificació del 25% els joves fins a 35 anys amb un límit 

d’ingressos bruts de 15.000 € anuals per unitat familiar. 



 

Per a gaudir de la bonificació de la taxa, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 

Departament de Serveis Socials, aportant la documentació necessària. 

 

Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar obligatòriament abans de la finalització del 

primer trimestre del l’exercici en curs (abans del 31 de març). 

 

4. En cas que el subjecte passiu compleixi les condicions per a rebre alguna de les 

bonificacions 1, 2 i 3, només li serà d’aplicació la que li suposi major reducció de 

l’import de la taxa. 

 

 

Article 6è. Reduccions de la quota de la taxa 

 

1. Gaudiran d’una reducció de la quota de la taxa del 10% de la taxa, aquells 

contribuents integrats dins la xarxa de compostatge casolà reconeguda per 

l’Ajuntament. Per obtenir la reducció, els interessats hauran de sol·licitar 

expressament la seva integració en l’esmentada xarxa. Per a l’aplicació de la 

reducció es tindran en compte les dades de l’exercici anterior.  

 

L’Ajuntament farà les revisions periòdiques que estimi oportunes per comprovar la 

realització efectiva de l’autocompostatge. En cas que el resultat de la revisió sigui 

negatiu, es procedirà a l’anul·lació de la reducció atorgada. 

 

2. Gaudiran d’una reducció de la quota de la taxa de fins el 14% de la quota tributària 

de la taxa els subjectes passius que acreditin documentalment entrades a la 

Deixalleria municipal de Tiana o a la deixalleria mòbil. Es tindran en compte les 

entrades efectuades durant l’exercici anterior. 

 

A través de la targeta magnètica atorgada per l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona es comptabilitzaran les entrades de residus i es 

calcularan les bonificacions a què té dret l’usuari. Amb un ús de la deixalleria no 

s’obtindria cap reducció. Amb dos usos s’obtindria una reducció de l'1%; amb tres 

usos, una reducció del 2%; amb quatre usos, una reducció del 3%; i així 

successivament. Quan s'hagi anat la deixalleria fins a quinze vegades o més, la 

reducció serà del 14%, el màxim al qual es pot arribar.  

 

 



Article 7è. Base imposable i quota tributària 

 

1. En el cas dels habitatges la quota consistirà en una part bàsica més dues parts 

especials: la primera dependrà del nombre de residents per llar inscrits al padró 

d’habitants i la segona de la superfície construïda de l’immoble segons el cadastre. 

 

2. La part bàsica serà de 51,50 euros anuals per llar. 

 

3. La primera part especial dependrà del nombre de residents per llar inscrits al padró 

d’habitants. A l’efecte s’aplicaran les següents tarifes, en euros anuals: 

 

Nombre de 

residents per llar 

Part especial segons número 

residents per llar (€) 

0 12,94 

1 12,94 

2 24,59 

3 33,00 

4 41,41 

5 48,53 

6 54,36 

+ de 6 58,24 

 

4. La segona part especial dependrà de la superfície construïda de l’immoble segons el 

cadastre. A l’efecte s’aplicaran les següents tarifes, en euros anuals: 

 

Rangs de superfície 

(m2) 

Quota variable per superfície 

de la llar (€) 

0 - 90 6,31 

91 - 120 13,99 

121 - 180 18,94 

181 - 240 25,04 

> 240 33,67 

 

5. A aquest efecte, les tarifes finals a aplicar resultant de la suma de la part bàsica més 

les dues parts especials són les que es presenten a la taula següent, expressades en 

euros anuals:  

 

 



Rangs de superficie 

(m2) 

Nombre de residents per llar inscrits al padró 

0 - 1 2 3 4 5 6 +6 

0 – 90 70,75 82,40 90,81 99,22 106,34 112,17 116,05 

91 – 120 78,43 90,08 98,49 106,90 114,02 119,85 123,73 

121 – 180 83,38 95,03 103,44 111,85 118,97 124,80 128,68 

181 – 240 89,48 101,13 109,54 117,95 125,07 130,90 134,78 

> 240 98,11 109,76 118,17 126,58 133,70 139,53 143,41 

 

 

Article 8è. Acreditament i període impositiu 

 

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 estigui establert i en funcionament en el terme municipal.  

 

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 

primer dia de l'any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte 

en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. En les vivendes de 

nova construcció la taxa s’acredita a la data de la llicència de primera ocupació. 

 

3. Respecte al prorrateig, s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

 

Article 9è. 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 aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran 

simultàniament la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de 

l’article anterior. 

 

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 produït la variació. 

 

El cobrament de les quotes de la taxa s’efectuarà anualment, en el període que 

aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 



 

 

Article 10è. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 

regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 

General Tributària i l’Ordenança General. 

 

 

Article 11è. Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 

per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 

passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 

derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació. 

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 

Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 

ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 

Barcelona que delegaren les seves facultats a la Diputació de Barcelona. 

 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 

referències que fa a 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 de què porten causa. 

 

 

Disposició final 

 



Aquesta ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 

d’octubre de 2014  i definitivament en data 15 de desembre de 2014. Serà aplicable a 

partir de l'1 de gener de 2015  i romandrà en vigor fins que no s'acordi la seva 

modificació o derogació. 

 

    

    Tiana, 15 desembre de 2014  

 

 

              L’ALCALDESSA    EL SECRETARI  

 

 

 

 

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal publicada al BOP del dia 22 de desembre 

de 2014  

 


