AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7.
TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 1r. Disposició general.
D’acord amb el que determina l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries.

Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida
domiciliària d’escombraries i de residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s’efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
Per l’aplicació d’aquesta taxa es consideren locals separats:
Els separats per carrers, camins o parets contínues sense buits de pas.
Els situats en un mateix edifici o edificis annexes amb portes diferents pel servei públic, que es
trobin dividits de forma perceptible encara que pel seu propietari o llogater es comuniquin
interiorment.
Els departaments o seccions d’un únic local que trobant-se dividits de forma perceptible puguin ser
aïllats fàcilment, i en aquests s’exerceixin diferents activitats.
Els pisos d’un edifici estiguin o no comunicats interiorment llevat que al seu interior s’exerceixi la
mateixa activitat per un sol titular.
Els llocs o compartiments en les fires o exposicions permanents, sempre que es trobin aïllats o
independents per la col·locació i venda de gèneres, encara que existeixin entrades i sortides comuns
a tots.
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.

Article 3r. Subjectes passius, substituts i responsables.
1.- Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que fa referència l’art.33
de la Llei General Tributària, que ocupin com a propietaris, usufructuaris, o per qualsevol altre títol,
els habitatges i locals situats en llocs on el servei es realitzi.
2.- Tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de l’immoble
que podrà, si s’escau, repercutir les quotes liquidades sobre els respectius beneficiaris del servei.
3.- Respondran de les obligacions tributàries dels subjectes passius, les persones i entitats a que fan
referència els articles 38.1, 39 i 40 de la llei General Tributària, en els termes que s’assenyalen en
els dits preceptes.
4.- Restaran subjectes a la present taxa, tots els habitatges i locals, encara que romanguin tancats,
llevat que el seu propietari es trobi obligat a residir en un altre domicili, per imperatiu legal.
Article 4rt. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE

EUROS

4.1 HABITATGES
Habitatges tipus A
Habitatges tipus B
Habitatges tipus C
Habitatges Ús turístic

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

90,90
103,70
122,50
182,00

S'entendrà per Habitatges tipus A aquells que no disposin d’espai de pati o jardí.
S’entendrà per Habitatges tipus B aquells que disposin d’un espai de pati o jardí amb
una superfície superior als 15 m² i inferior als 25 m².
S'entendrà per Habitatges tipus C aquells que disposin d’un espai de pati o jardí amb
una superfície superior als 25 m².
HOTELS, HOSTALS I PENSIONS
Fins a 50 m²
476,90
De 51 a 100 m²
497,00
De 101 m2 a 200 m²
515,10
A partir de 200 m²
536,60
BARS, RESTAURANTS, CASES DE MENJAR
Fins a 50 m²
565,40
De 51 a 100 m²
627,60
De 101 m2 a 200 m²
737,30
A partir de 200 m²
791,53
TERRASSES, AMB SUPERFÍCIE SUPERIOR AL 10 M², VINCULADES A BARS,
RESTAURANTS I CASES DE MENJAR
De 11 a 30 m²
101,76
De 31 a 50 m²
197,88
De 51 a 100 m²
226,15
De 101 m2 a 200 m²
254,42
A partir de 200 m²
282,69
CARNISSERIES, PEIXATERIES, ULTRAMARINS, COMESTIBLES I ADROGUERIES
Fins a 50 m²
339,22
De 51 a 100 m²
346,19
De 101 m2 a 200 m²
367,50
A partir de 200 m²
378,81
PERRUQUERIA
Fins a 50 m²
95,30
De 51 a 100 m²
99,48
De 101 m2 a 200 m²
102,10
A partir de 200 m²
106,88

4.7 OFICINES BANCÀRIES

251,87

4.8 ALTRES COMERÇOS, ESTABLIMENTS, CINEMES, DESPATXOS, NO ENUMERATS EN ELS
APARTATS ANTERIORS
Fins a 50 m²
107,04
De 51 a 100 m²
111,05
De 101 m2 a 200 m²
115,51
A partir de 200 m²
120,80
4.9 MAGATZEMS I BAIXOS SENSE ACTIVITAT LUCRATIVA
4.10 INDUSTRIES TRANSFORMADORES
Fins a 200 m²
Més de 200 m²
4.11 INDUSTRIES TRANSFORMADORES AMB RESIDUS ASSIMILABLES A
L'ARTICLE 2.3
Fins a 200 m²

9,88

251,87
347,82

347,82

4.12 LLOCS MERCAT MUNICIPAL D’ABASTAMENTS
4.13 CASOS ESPECIALS -1
Supòsits en els què, a criteri de la corporació, el volum de les
escombraries produïdes ho requereixi. Es cobrarà un servei especial
d'acord amb la següent tarifa per Tona.
Preu per contenidor per ús privatiu i/o disseminat

249,97

113,02
1.500,00

Els grans productors: Bars, Restaurants, mercat, botigues, supermercats i
assimilables; assumiran els costos integres de la recollida de la fracció orgànica, en
la quantitat que es determini, mitjançant el càlcul de repartiment proporcional i
d’acord amb les tarifes subministrades per l’àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal.
Article 5è. Exempcions i bonificacions.
1.- Es declara l’exempció d’aquesta taxa per als pobres de solemnitat i els locals ocupats per
activitats de serveis de les Autoritats civils, militars i judicials.
2.- L’Administració municipal, podrà acordar bonificacions especials per raó de la capacitat
econòmica dels contribuents els ingressos dels quals no arribin al salari mínim interprofessional.

Article 6è. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a) Per primer cop, quan comença l’ocupació o possessió de l’habitatge o local subjecte a la taxa.
b) Posteriorment, el dia 1 de gener de cada any, amb caràcter irreduïble, si bé el pagament de la
taxa pel subjecte passiu, beneficiaria al que el succeeixi en l’ocupació.
c) Per les tarifes contemplades al punt 4.3.1 de la recollida d'escombraries per terrasses vinculades
a locals, es liquidarà al moment d’obtenir la corresponent llicència d’ocupació de la via pública.

Article 7è. Gestió liquidació i cobrament.
1.- Les quotes d’aquesta taxa tenen el caràcter d’anual i son irreduïbles.
2.- Els subjectes passius tindran l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les altes que es produeixin,
dins el termini de trenta dies a la data en que s’acrediti la taxa.
3.- En aquest cas, l’Administració procedirà a la corresponent liquidació, que notificarà a l’interessat,
amb indicació de la forma i terminis de pagament.
4.- Anualment es confeccionarà un padró específic o conjunt de recursos, que serà exposat al públic
a l’efecte d’examen i reclamacions.
5.- Les baixes i alteracions tindran efecte a partir del primer dia de l’any següent al de la seva
presentació o notificació.
6.- Els deutes no satisfets seran exigits per la via de constrenyiment.

Article 8è. Infraccions i sancions.
En tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i
en les disposicions que la complementin.
Les infraccions que no constitueixin defraudació, seran castigades amb multes per Alcaldia, en la
forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de Règim
Local.

DISPOSICIÓ FINAL

1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a
l’aplicació d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple
de la corporació en sessió celebrada l’ 11 de octubre de 2018, i definitivament, en no haverse presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 246 de 27 de desembre de 2018, entrant en vigor l’endemà de la seva
publicació; s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2019

