
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
Article 1r.  Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb 
allò que disposen en els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la  llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que 
resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació de serveis o per la realització de l’activitat 
administrativa de competència local referit al servei de gestió de residus, que 
inclou la recollida, el tractament i l’eliminació, i que s'ha de regir per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que disposa l'article 57 
de l'esmentat RDL 2/2004. 
 
A partir de l’1 de gener de 2004, també hi és d’aplicació la Llei 15/2003, de 13 
de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus. 
 
 
Article 2n.  Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció 

obligatòria de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i residus 
sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'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. Podran quedar exempts aquells habitatges o locals del nucli urbà que a més 

d'estar deshabitats, desocupats o inactius no tinguin cap subministrament ni 
d'aigua ni d'electricitat, prèvia comprovació per la inspecció municipal i a 
instància de part. A tal efecte, hauran d’aportar un certificat emès per les 
companyies subministradores que acrediti que no disposen d’aquests 
serveis. Altrament quedaran subjectes a una taxa reduïda aquells 
habitatges on s’acrediti residència permanent i edificis amb activitats, situats 
en sòl no urbanitzable. 

 



4. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, 
susceptibles de ser prestats pel sector privat, la recollida, tractament i 
eliminació dels residus comercials. A aquests efectes, tenen consideració 
de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i 
a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així 
com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, 
tenen la consideració d’assimilables als municipals.  

 
 
Article 3r.  Obligació de contribuir 
 
La motivació directa de la prestació del servei de recollida d’escombraries es 
fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això que l’obligació de 
contribuir neix de la prestació general del servei, amb independència del règim 
d’intensitat directa en la seva utilització. 
 
 
Article 4t.  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, 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'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari. 

 
2. També tindran la consideració de subjectes passius contribuents els titulars 

d’activitats industrials, comercials i d’emmagatzematge situades en 
qualsevol lloc del terme municipal que generin residus de qualsevol tipus. 
Així com les persones físiques que resideixen fora del nucli urbà, tot i que 
no disposin de servei directe de recollida de residus. 

 
3. Tindrà la consideració de subjecte passiu 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. 

 
4. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 

industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant 
l’Ajuntament que tenen contractat el servei de recollida, tractament i 
eliminació amb un gestor autoritzat. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar 
en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu. Cas que no s’acrediti, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de 
recollida, tractament i eliminació que té establert l’Ajuntament. Tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, 



si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris 
del servei. 

 
 
Article 5è.  Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42.1.a i 
42.1.b 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 43.1 
de la Llei General Tributària. 

 
 
Article 6è.  Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que 

s’ha de determinar en funció de la naturalesa i els destí dels immobles on 
estiguin ubicats aquests. 

 
2. En funció del grau de producció de residus s’estableixen les següents 

categories: 
 

� Alts productors:  Restaurants, menjadors col·lectius, hotels, 
residències, discoteques i sales de festa, 
comerços d’alimentació. 
 

� Mitjans productors:   Flequers, comercials i industrials d’alimentació. 
 

� Baixos productors: Serveis administratius, perruqueries salons 
d’estètica, comerç no alimentari, serveis 
professionals liberals (metges, arquitectes, 
advocats, enginyers, assessors), fusters, 
fontaners, acadèmies i escoles, magatzems 
complementaris d’activitat principal, constructors, 
industrials mecànics, serrallers 

 
3. A aquest efecte, s’ha d’aplicar la tarifa següent: 
 

TIPUS USUARI EUROS 
  

3.1. Habitatges:  
A. Habitatges en sòl urbà o urbanitzable. 26,79 €/trimestre 



B. Habitatges en sòl no urbanitzable, on hi hagi 
residència acreditada. Es liquidarà un únic rebut 
anual. 

10,72 €/trimestre 

  

3.2. a) Locals tancats al públic en els quals no es realitzin    
activitats subjectes a l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 

26,79 €/trimestre 

3.2. b) Locals que constitueixen la seu social d’una entitat o  
associació sense ànim de lucre.  

26,79 €/trimestre 

  
3.3. Establiments menors de 50 m2 de superfície:  

� Baixos productors en micro-locals (superfície =< 20m2) 41,14 €/trimestre 
� Baixos productors 82,27 €/trimestre 
� Mitjans productors 96,29 €/trimestre 
� Alts productors i serveis especials 109,68 €/trimestre 

  
3.4. Establiments entre 50 m2 i 200 m2 de superfície:  

� Baixos productors 96,29 €/trimestre 
� Mitjans productors 124,34 €/trimestre 
� Alts productors i serveis especials 151,77 €/trimestre 

  
3.5. Establiments entre 200 m2 i 500 m2 de superfície:  

� Baixos productors 109,68 €/trimestre 
� Mitjans productors 137,73 €/trimestre 
� Alts productors i serveis especials 179,19 €/trimestre 

  
3.6. Establiments més de 500 m2 de superfície:  

� Baixos productors 137,73 €/trimestre 
� Mitjans productors 206,60 €/trimestre 
� Alts productors i serveis especials 344,98 €/trimestre 

  
3.7. Bars, bars musicals, pubs, bingos, sales de jocs 

recreatius, cafeteries i similars, al trimestre 
193,21 €/trimestre 

  
3.8. Altres establiments  103,31 €/trimestre 
  
3.9. Parades del Mercat:  
  

� Per cada lloc de venda en parades a l’interior al mes 7,64 €/mes 
� Per cada lloc de venda ambulant en parades a 

l’exterior, d’acord amb la regulació establerta en la 
Taxa nº 10: 
 

o Pagament trimestral 
o Pagament diari 

 
 
 

 
4,84 €/dia 
6,05 €/dia 



� En les parades destinades a activitats diferents de la 
venda a la menuda o a l’engròs, pròpia del mercat se’ls 
ha d’aplicar la tarifa que en funció de l’activitat, com a 
establiment, els correspongui 

 

  
3.10. Tota classe d’establiments no compresos en els apartats 

anteriors, i també habitatges i locals on es desenvolupin 
activitats subjectes a l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques                                  

 
 
 

103,31 €/trimestre 
  
3.11. Servei de porta a porta per la recollida del cartró 

comercial. 
47,73 €/trimestre 

  
3.12. 100% de bonificació del servei de recollida domiciliaria 

per a gent d’edat avançada i que acreditin viure sols, i 
prèvia determinació per part dels Serveis Socials de la 
necessitat d’aplica’ls-hi aquest servei. 

 
Gratuït 

  
Nota comú a tots els establiments regulats en els punts 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 
3.9 i 3.10 i que realitzin l’activitat en sòl no urbanitzable, s’aplicarà com a import de 
la taxa 2/5 de l’equivalent a l’import anual fixat en cada categoria. Es liquidarà un 
únic rebut anual. 
 
4. Les quotes assenyalades en la Tarifa tenen caràcter irreductible. 
 
5. A les activitats situades en una zona industrial se’ls hi aplicarà un factor 

corrector de 1,1 en la tarifa que li correspongui. 
 
6. En cas de que es canviï el sistema de gestió dels residus dels polígons 

industrials i cada activitat hagi de tenir el seu propi contenidor, la Junta de 
Govern Local podrà establir la tarifa d’aquest servei. 

 
7. En cas que en les activitats situades en sòl rústic es realitzi la recollida en la 

pròpia activitat s’aplicarà un factor corrector de 1,2 sobre tarifa que li 
correspongui. 

 
8. En el cas d’establiments inclosos en la tarifa de menors de 50 m2 de 

superfície, definits com a baixos productors i prèvia justificació d’aquest fet,  
amb una superfície igual o inferior a 20 m2, podran demanar l’aplicació de la 
tarifa 3.3 per a micro-locals. 
 

 
Article 7è.  Acreditament 
 
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 estigui establert i en funcionament. 

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

d'acreditar el primer dia de cada trimestre natural. Quan l'acreditament de la 
taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota s'ha 
d'acreditar el primer dia del trimestre següent. 

 
 
Article 8è.  Declaració i ingrés 
 
1. En el moment de sol·licitar-se l’alta un habitatge del servei d’aigües i 

clavegueram simultàniament es donarà l’alta de l’habitatge del servei de 
recollida d’escombraries. A tal efecte, el propietari de l’habitatge figurarà 
com a titular del rebut. 

 
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'ha d'efectuar trimestralment, mitjançant un 

rebut derivat del padró. Una vegada el subjecte passiu figura inclòs en el 
padró no es practicaran notificacions individuals de les noves liquidacions. 

 
4. El pagament s’efectuarà per domiciliació bancària. 
 
 
Article 9è.  Exempcions i bonificacions 
 
1. Es bonificarà l’import de la tarifa 3.12 al 100%, per tal de fomentar la 

recollida selectiva. 
 

2. S’aplicarà una bonificació a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la 
condició de titulars o cotitulars de família nombrosa o que ostentin la 
condició de família monoparental. 

 
L’aplicació d’aquesta bonificació es realitza sota les següents condicions: 
 
a) Aquesta bonificació serà del 20% sobre l’import de la tarifa establerta als 
habitatges, per aquells subjectes passius (propietaris de l’immoble afectat 
pel servei de gestió de residus municipal) que ostentin el títol de família 
nombrosa en qualsevol categoria o siguin cotitulars de la mateixa o que 
ostentin el títol de família monoparental en qualsevol categoria. Els 
subjectes passius hauran d’estar empadronats en el domicili del servei. 
 



b) Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per part de l’interessat i tindrà 
efectes a partir del trimestre següent. Caldrà que l’interessat acrediti la 
condició de família nombrosa o família monoparental mitjançant títol oficial 
expedit per la corresponent comunitat autònoma. La bonificació serà 
d’aplicació sempre que no es perdi la condició de família nombrosa o família 
monoparental, o durant el període de concessió del títol. 
 
c) Aquelles famílies que tinguin el títol tant de família nombrosa com de 
família monoparental no podran acumular els beneficis de la mateixa classe 
o naturalesa, per tant, hauran de comunicar a quina bonificació es volen 
acollir: la de família nombrosa o la de família monoparental. 

 
3. Excepte els punts anteriors, no s’aplicaran més exempcions i bonificacions 

que les establertes per llei. 
 
 
Article 10è.  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'ha d'ajustar a allò que disposen els 
articles 183 i següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí 
Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir del dia 1 de gener de 2013. Pel 
que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
 
Diligència  
 
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 10 articles, va ser 
aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 
1989, i modificada per última vegada per acord plenari de data 2 d’octubre de 
2014. La modificació de l’ordenança s’ha publicat al BOP de Tarragona núm. 
283 en data 11 de desembre de 2014. 
 
Riudoms, 30 de desembre de 2014 
 
Vist i plau 
L'alcalde,                        La secretària interventora, 
 
 
 
Josep Maria Cruset Domènech                         Marta Cuesta García 


