
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 
 

 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE 

RESIDUS 

 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

En 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, i de conformitat amb el que es 

disposa en els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 

s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RD legislatiu. 

 

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) Recollida  d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris o urbans, d'indústries, 

hospitals i laboratoris. 

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 

c) Recollida de runes d'obres. 

 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS 

 

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 

a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris o usufructuaris, 

arrendataris o fins i tot de precari dels habitatges i els locals situats dintre del terme municipal de 

Santa Cristina d’Aro. 

 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels immobles, 

que podran repercutir, si 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 refereix l'art. 42 de la Llei General Tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'art. 43 de la 

Llei General Tributària. 

 

 



 

Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents que, segons els Serveis Socials Municipals, es trobin 

en una situació d’extrema necessitat. 

 

- Gaudiran del 50% de bonificació, pel període màxim d’un any, previ informe dels 

Serveis  Socials Municipals, les persones que siguin pensionistes de jubilació o 

invalidesa .Aquesta bonificació es limita a l’immoble que sigui la residència habitual de 

la persona i sempre que els ingressos de la unitat de convivència  no superin el doble de 

l’IPREM anual.  

No es podran acollir a la bonificació quan el sol·licitant i els membres de la unitat de 

convivència disposin d’altres béns immobles que no sigui l’habitatge habitual 

 

Es considera nucli de convivència el conjunt de persones que conviuen al mateix domicili i que 

figuren inscrites en el padró d’habitants en el moment de la sol·licitud de bonificació. 

 
 

2. Gaudiran de bonificació de la quota de la taxa els subjectes passius que tributin per la quota per 

habitatge, aquells veïns que utilitzin la deixalleria municipal d’acord amb el següent quadre i 

condicions: 

 

Aportacions anuals % bonificació 

5 5 % 

10 10 % 

 

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar a la deixalleria, una targeta d’usuari on se 

certificarà cada entrada de més de tres materials diferents o d’un volum superior a 100 litres (no 

s’admetran aportacions realitzades al mateix dia), sempre i quan es tracti de residus admesos a la 

deixalleria, Es troben exclosos el material de rebuig, la fracció orgànica i els residus comercial i 

industrials. 

El termini per presentar la sol·licitud de la bonificació finalitzarà el dia 31 de gener de 

l’exercici següent. 
 

Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA  

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà en funció de la 

naturalesa i del destí dels immobles. 

 

2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents: 

a) Cases, torres, pisos o apartaments: 

a) Nucli urbà i sectors Església i Salom, per habitatges  ........................................................... 113,20 € 

b) Urbanitzacions: Can Reixac, Roca de Malvet, Bell-lloc I i II, Les Teules i disseminat, 

 per habitatge  ............................................................................................................................ 137,10 € 

c) Urbanitzacions: Rosamar, Romanyà de la Selva, Sant Miquel d’Aro, Golf Costa Brava, 

Mas Trempat i Vall Repòs, per habitatge  ................................................................................. 160,40 € 

b) Restaurants: 

 Fins a 100 m2 de menjador  ................................................................................................... 1.182,00 € 

 De 100 a 200 m2 de menjador  .............................................................................................. 1.418,45 € 

 De 200 a 300 m2 de menjador  .............................................................................................. 2.269,55 € 

 De més de 300 m2 de menjador  ............................................................................................ 2.950,40 € 

c) Cafès i bars: 

 Fins a 50 m2  ............................................................................................................................. 588,40 € 

 Mes de 50 m2  ........................................................................................................................... 952,20 € 

d) Quioscos, àrea de picnic, xiringuitos, i activitats temporals: 



 Fins a 50 m2  ............................................................................................................................. 614,00 € 

 De 50 a 100 m2  ........................................................................................................................ 993,60 € 

 Més de 100 m2  ...................................................................................................................... 1.486,00 € 

e) Hotels, hostals i similars: 

 Per habitació, amb servei de restaurant: ...................................................................................... 48,25 € 

 Per habitació, sense servei de restaurant: .................................................................................... 30,95 € 

 Per habilitació,amb servei de restaurant obert al públic (el restaurant contribuirà independentment per 

l’apartat b):  ......................................................................................................................................... 29,90 € 

f) Residències i similars: 

 Per habitació ................................................................................................................................ 30,20 € 

g) Oficines, professionals i similars: 

 per cada un  ............................................................................................................................... 111,95 € 

h) Comerços, petits tallers, perruqueries,  i similars: 

 per cada un  ............................................................................................................................... 202,65 € 

i) Entitats financeres: 

 per cada una  ............................................................................................................................. 337,70 € 

j) Botigues d'alimentació: 

 Fins a 100 m2  ........................................................................................................................... 300,20 € 

 De 100 m2 a 200 m2 ................................................................................................................. 600,45 € 

 De més de 200 m2 .................................................................................................................. 1.200,95 € 

k) Supermercats: 

 De 200 a 400 m2  ................................................................................................................... 1.613,40 € 

 De 400 m2 a 600 m2 .............................................................................................................. 2.258,70 € 

 De 600 m2 a 1.000 m2 ........................................................................................................... 3.162,20 € 

 De més de 1.000 m2 ............................................................................................................... 4.427,15 € 

l) Càmpings, amb recollida en un punt concret: 

 Per cada parcel·la  ....................................................................................................................... 30,15 € 

ll) Indústries: 

 Fins a 400 m2  ........................................................................................................................... 717,70 € 

 De 400 m2 a 1.000 m2 ........................................................................................................... 1.613,40 € 

 De més de 1.000 m2 ............................................................................................................... 3.162,20 € 

m) Cases de colònies: 

 Fins a 25 hostes ......................................................................................................................... 293,10 € 

 De 25 a 50 hostes ...................................................................................................................... 586,25 € 

 De més de 50 hostes .................................................................................................................. 846,80 € 

n) Instal·lacions esportives: 

 Fins a 300 m2 ............................................................................................................................ 202,65 € 

 Més de 300 m2. ......................................................................................................................... 337,70 € 

o) Retirada d’escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i 

terrenys privats, no controlats: 

 Per desplaçament  ...................................................................................................................... 135,10 € 

 Per m³ de recollida  ................................................................................................................... 202,65 € 

p) Activitats recreatives en societats, teatres i quioscos, salons recreatius, parcs d’atraccions, 

espectacles culturals i esportius: 

Quota fixa  ...................................................................................................................................... 604,95 € 

 

3. Les quotes fixades corresponen a un període anual i es podran prorratejar per trimestres en 

supòsits d'alta per nova construcció o inici de l'activitat i de baixa per enderroc, baixa de l'activitat 

o situacions assimilables. 

 

4. En el supòsit que el titular d’una activitat que generi residus comercials acrediti que ha lliurat 

els residus que genera o posseeix a un gestor autoritzat, de conformitat amb el que disposa l’article 

54 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de Residus, tributarà per la quota mínima de 101,75 €. De conformitat amb l’article 



54.3 del mateix Decret Legislatiu, la reducció queda condicionada a la presentació, durant el 

primer mes de cada any, dels justificants de recollida i les factures corresponents a l’any anterior.  

 

Article 7. 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 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. En aquest sentit es consideraran habitatges o locals subjectes a la taxa tots aquells que tinguin 

certificat de final d'obra o estiguin donat d'alta al cadastre, des de la data de la certificació o del 

alta, i sense excepcions. 

 

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 i presentaran, a aquest efecte, la 

declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del primer trimestre. 

 

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 trimestre següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 

 

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula. 

 

4. En el cas de domiciliació dels rebuts corresponents a aquesta Taxa, els costos que es produeixin 

per la devolució d’aquests aniran a càrrec del deutor de la taxa. 

 

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 entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 

 

 
 


