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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Ordenança Fiscal núm. 14
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 1 - Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.4.s) del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal.
Article 2 - 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 on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis.
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.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis
següents:
a)
b)
c)

Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans
d'indústries, hospitals i laboratoris.
Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
Recollida de runes d'obres.

Article 3 – Obligats tributaris
1. Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Tindrà la consideració de obligat tributari substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà 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 totes les persones
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article
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35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels
deutes següents:
a)
b)
c)

Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en
la Llei General Tributària.
Article 5 – Exempcions i bonificacions
1. Tindran dret a una bonificació sobre la tarifa d’habitatge els obligats tributaris que ostentin la
condició de titular o cotitular de família nombrosa i estiguin empadronats en aquest municipi,
respecte a aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual, i en els
percentatges següents:
Ingressos anuals unitat familiar
inferiors a 18.000,00 €
inferiors a 25.300,00 €
inferiors a 32.500,00 €

percentatge bonificació
75 %
50 %
25 %

Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els extrems que justifiquin la seva
obtenció mitjançant la següent documentació:
-

Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant
certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal
condició.
Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
Còpia del rebut de la taxa d’escombraries.

Aquesta bonificació no serà compatible pels habitatges amb tarifa reduïda.
2. En l’article 6 d’aquesta Ordenança figura l’aplicació de tarifes reduïdes quan els subjectes
passius acreditin reunir els requisits establerts a l’efecte.
3. Per tenir dret a la tarifa reduïda hauran de ser acreditats degudament als ingressos globals
de tots els residents a l’habitatge. Per això s'haurà d'aportar la següent documentació, dins del
termini que anualment s'assenyali:
-

Declaració segons model que facilitarà l'Ajuntament, del nombre de residents a
l’habitatge i dels ingressos anuals globals de tots ells.
Còpia justificativa dels ingressos declarats (última declaració IRPF).
Certificat d'exempció de l'IRPF.

4. No obstant això, la Junta de Govern podrà acordar l'aplicació de tarifa reduïda quan les
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circumstàncies personals i familiars ho facin necessari.
5. Els obligats tributaris que tributin per algun dels epígrafs 6,7,11 i 12 de la tarifa i acreditin la
utilització de la deixalleria comarcal un mínim de 4 vegades al mes (una vegada per setmana),
obtindrà una bonificació del 10% sobre la quota de l’exercici corresponent. A l’acreditació haurà
de constar la data i els quilograms dipositats.
Article 6 - Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat urbanística, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
01. Habitatges:
02. Llocs fixos de venda a la via pública i llocs de venda ambulant
en instal·lacions desmuntables:
03. Locals d’aparcament amb capacitat no superior a 10 vehicles:
04. Locals d’aparcament amb capacitat superior a 10 vehicles:
05. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil fins a 50 m2:
06. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil superior a 50 m2:
07. Establiments mercantils:
08. Bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars:
09. Oficines d'entitats bancàries:
10. Oficines, despatxos professionals i centres oficials:
11. Centres d’ensenyament i escoles de conductors:
12. Cinemes, teatres, sales de ball:
13. Discoteques:
Tarifa reduïda:
14. Habitatges, quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns
ingressos anuals no superiors al Salari mínim interprofessional,
(25% de la tarifa habitatge):

85,57
74,21
74,21
135,37
55,66
77,59
179,67
369,44
491,70
212,10
247,42
534,97
699,26

21,40

Article 7 - Meritació
1. La taxa es merita 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 en els carrers o llocs on figurin els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en
funcionament.
2. La taxa merita el primer dia del període impositiu. El període impositiu coincideix amb l’any
natural.
Article 8 – Règim de declaració i ingressos
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 el padró i presentaran, a aquest efecte,
la declaració d'alta corresponent.
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2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren al padró, 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 d'acord amb el calendari de cobrança que aprovi
l'OAGRTL, mitjançant un rebut derivat del padró.
4. El cobrament de la taxa es podrà fraccionar en 2 rebuts.
Article 9 - Gestió per delegació
Com sigui que l'Ajuntament va signar amb la Diputació de Lleida un Acord de delegació de les
competències municipals en matèria de recaptació de la taxa d’escombraries amb vigència des
de l'1 de gener de 1996, les normes contingudes en aquesta ordenança seran aplicables a les
actuacions de l'Administració delegada.
Article 10 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat
per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2020,
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

104

