
 

 

 

 

 

 
   AJUNTAMENT DE PINÓS 

 
Ordenança Fiscal núm. 11 

 
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

 
ARTICLE 1. Fonament i Objecte 
 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i per l'article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 a 19 i 20 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida 
domiciliària d'escombraries, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al 
que es disposa en l'article 57 del citat text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
ARTICLE 2. Fet Imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació i la recepció obligatòria del servei de recollida 
d'escombraries domiciliària i de residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on 
s'exerceixi qualsevol activitat. 

 
A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les restes i els 
desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal d'habitatges o establiments. 
 
La recollida de residus especials, industrials i similars estarà sotmesa a allò establert a la Normativa 
específica reguladora. 

 
 

ARTICLE 3. Subjectes Passius 
 

Són subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques o jurídiques i les Entitats, que ocupin o 
utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti el 
servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari, o, fins i tot, de precari. 

 
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges o locals, 
que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei. 

 
 

ARTICLE 4. Responsables 
 

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o entitats. A aquests 
efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària. 

 
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a allò establert, 
respectivament, als articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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ARTICLE 5. Quota Tributària 

 
La quota tributària anual serà: 

 

Naturalesa i destinació dels immobles Quota 
anual 

Habitatges particulars sense activitat econòmica associada            80€ 

Habitatges amb activitat associada i/o explotacions classificades dins l’annex III de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 

          95€ 

Habitatges amb activitat associada i/o explotacions classificades dins els annexos I o II de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

        120€ 

Turisme rural amb capacitat fins a 9 persones         120€ 

Turisme rural amb capacitat igual o superior a 10 persones         150€ 

Tallers mecànics i anàlegs         150€ 

Restaurants, cafeteries, bars         300€ 

Altres activitats subjectes a taxa         120€ 

 
El servei extraordinari i ocasional de recollida de residus sòlids urbans, prèvia petició de l'interessat o 
ordre de l'Alcaldia per motius d'interès públic, es facturarà al cost d'aquest. 

 
ARTICLE 6. Exempcions 
 
Estaran exemptes del pagament de la taxa els habitatges que tinguin la condició de no habitables. La 
condició de no habitables la determinarà el tècnic municipal prèvia sol·licitud de l’interessat. 

 
ARTICLE 7. Meritació  
 
Es reporta la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació del servei, 
entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria d'aquest, quan estigui establert i en 
funcionament el servei municipal de recollida domiciliària d'escombraries als carrers o llocs on figurin els 
habitatges o els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa. 
 
Les quotes es liquidaran anualment durant el segon semestre de cada any natural. 
 
En el cas de primer establiment, la taxa es liquidarà proporcionalment al període de vigència de la 
llicència durant aquella anualitat. 
 
El període impositiu coincideix amb l’any natural. En els casos de noves altes d’edificacions es produeix 
en el moment de l’atorgament de l’autorització, llicència o comunicació de l’activitat i/o de primera 
ocupació del local, l’alta al padró de l’impost sobre béns immobles. 
  
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.  
 

Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada 
any natural. 
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ARTICLE 8. Normes de Gestió 

 
La gestió de la taxa es delegarà a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la 
província de Lleida. 

 
Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren 
a la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que faran efecte a partir del 
període de cobrament següent al de la data en què s'hagi efectuat la declaració. 

 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment mitjançant rebut derivat de la matrícula, en període 
voluntari durant els dos mesos naturals complets següents a la data d'expedició del rebut. Transcorregut 
aquest període es procedirà al cobrament de les quotes en via de constrenyiment. 

 
La prestació del servei comprendrà la recollida d'escombraries en la porta del carrer de la façana dels 
edificis, o en el lloc que prèviament s'indiqui, i la seva càrrega en els vehicles corresponents. A aquest 
efecte, els usuaris estan obligats a dipositar prèviament les escombraries en el corresponent lloc, en 
recipients adequats i en l'horari que es determini. 
 
 
ARTICLE 9. Infraccions i Sancions 
 
En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seves disposicions de desenvolupament, 
segons el que es disposa en l'article 11 el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 
ARTICLE 10. Legislació Aplicable 
 
En tot allò no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal 
General aprovada per aquest Ajuntament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 21 d’octubre 
de 2019, entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i 
serà d'aplicació a partir  de l’1 de gener de 2020, romanent en vigor fins que s'acordi la seva modificació o 
la seva derogació expressa. 
 


