Ajuntament de Sils
A regir a partir de l’1 de gener de 2016
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.06
Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15 de
juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament
estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que
es regiran per la present Ordenança.

I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus
domèstics.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generals en les llars com a conseqüència de les
activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats,
tals com aparcaments, trasters o magatzems.
2. Es consideraran també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i
electrònics; roba; piles; acumuladores; mobles i altres objectes de la llar; els residus i runa
procedent d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de la
neteja de vies públiques; zones verdes, àrees recreatives i platges; animals domèstics morts i
vehicles.
Article 3. Subjectes passius i responsables.
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recollida,
transport i tractament de residus domèstics les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els
locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de
propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, o els locals o solars, els quals podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre
els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
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3. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General.
4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 4. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars
no superen una vegada i mitja l’import del salari mínim interprofessional.
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis
Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. Aquesta sol·licitud s’haurà de
presentar cada any, abans de la finalització del mes de febrer.
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat. Si
la sol·licitud es presenta fora de termini, la quota es prorratejarà per trimestres naturals, i a
efectes d’aplicar l’exempció, no es tindrà en compte el trimestre dins del que s’ha presentat la
corresponent sol·licitud.
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent
l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui
liquidar la taxa.
5. S’aplicarà una bonificació del 50% a la quota que correspongui respecte de la tarifa aprovada
per als habitatges de tot el municipi quan aquests es trobin ocupats exclusivament per persones
que ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que
percebin altres tipus d’ingressos i, en tot cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat
familiar no superin el límit de 16.000 €/any.
Les circumstàncies exposades hauran d’estar degudament acreditades, amb aportació pels
interessats de la cartilla de pensionistes (o documentació acreditativa equivalent), còpia de
l’última declaració de l’IRPF presentada o, en cas de no haver-la de presentar, certificat emès en
aquest sentit per l’Agència Tributària, acompanyat de certificat dels ingressos totals percebuts
en l’exercici immediatament anterior i emès per l’òrgan pagador corresponent.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per les persones interessades abans del dia 30 de maig de
l’any que es tracti i, un cop atorgada, es mantindrà vigent indefinidament mentre no es
modifiquin les circumstàncies determinants de la seva concessió.
En el supòsit d’habitatges en règim de lloguer ocupats per persones amb dret a gaudir de la
bonificació, per tal que pugui ser-li atorgada, caldrà que la sol·licitud pertinent la formulin
conjuntament amb el propietari o propietària de la finca, qui ostenta la condició de substitut del
contribuent segons l’article 3 anterior, el qual haurà de comprometre’s en el mateix document a
no repercutir als llogaters/eres cap import pel concepte de taxa de deixalles.
Fora del cas exposat, la bonificació només podrà atorgar-se amb referència a l’habitatge on els
sol·licitants figurin empadronats.
6. Bonificacions per l’ús de la deixalleria i per fer compostatge:
6.1 Els subjectes passius que acreditin la utilització de la deixalleria municipal durant l’exercici
impositiu immediat anterior a la sol·licitud (amb una freqüència d’utilització de 6 entrades
anuals i amb el mínim d’ús de la deixalleria d’una visita trimestral) i amb els condicionants que
s’estableixen seguidament gaudiran d’una reducció del 12 % de la quota.
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Condicionants:
S’haurà d’aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus:

Quantitat

Unitats

Kg

Mínima
Fusta i ferralla

0,25

M3

27,50

Runa generada per particulars

0,50

M3

500,00

Vidre pla

25,00

Litres

5,50

Voluminosos petits o petits RAEEs

5,00

Unitats

27,3

Piles, fluorescents o bombetes o tòners i tintes o 15,00
CD’s

Unitats

0,75

Altres residus especials

10,00

Litres

10,00

Bateries cotxe

1,00

Unitats

16,00

Olis vegetals o minerals

5,00

Litres

4,45

Pneumàtics

1,00

Unitats

40,00

Roba

30,00

Litres

1,50

Aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant
l’ajuntament, acreditant el compliment dels condicionants pel seu gaudiment, abans del 31 de
gener de l’exercici en que hagi de tenir efectes.
Aquesta reducció ès mantindrà durant els exercicis successius sense necessitat d’una nova
sol·licitud anual, sempre i quan l’obligat tributari compleixi els requisits per al seu gaudiment,
els quals seran comprovats pel centre gestor que determinarà la seva procedència.
En el supòsit d’incompliment dels requisits es practicarà la corresponent liquidació per l’import
de la reducció obtinguda.
6.2 Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de restes orgàniques a través del
compostatge gaudiran d’una reducció del 8% de la quota de la taxa sempre i quan compleixin un
dels següents condicionants:
a) Estar adherit a la campanya “a la Selva fem compost” i haver transcorregut un any des de
l’entrega del compostador.
b) Utilitzar compostador/s adquirit/s pel seu compte o realitzar compostatge en pila o femer, al
marge de la campanya de “compostatge casolà”, i haver transcorregut un any des de la
comunicació a l’ajuntament a efectes de formar part del registre municipal.
Ambdós supòsits són susceptibles de rebre inspecció per part d’un tècnic comarcal o municipal
per tal de verificar el correcte funcionament del procés de compostatge, circumstància que serà
acreditada mitjançant informe tècnic corresponent.
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Les anteriors bonificacions en funció del sistema de compostatge no són acumulables, cada
habitatge és susceptible de rebre una sola bonificació.
Aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant
l’ajuntament, acreditant el compliment dels condicionants pel seu gaudiment, abans del 31 de
gener de l’exercici en que hagi de tenir efectes.
6.3 Les dues bonificacions previstes, tant per l’ús de la deixalleria com pel fet de fer
compostatge es poden complementar aconseguint una reducció del 20 % en la taxa.
Article 5. Quota tributària
1. El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim
la base imposable.
2. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
3. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Habitatges, pisos, apartaments, per unitat

140,00

Article 6. 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 utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer
dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a
aquesta circumstància.
3. La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes.

Article 7. Règim de 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 que els correspongui,
segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
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 període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos.
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials
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Article 8. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria
de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de
residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament de residus domèstics generats per les indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hotelera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis,
així com la resta del sector serveis.
4. La taxa establerta en l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.1.c) de l’ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la
realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
Article 9. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article
9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. 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 amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que
produeixi l’activitat corresponent. 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, si aquest ha tingut lloc amb
posterioritat a dita entrada en vigor.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 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 la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
4. 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 escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 10. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei
General tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 11. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de
residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora
del residu i de la seva ubicació.
2.- A aquest efecte, s'aplicarà la següent:
a) Hotels, hostals, residències i pensions amb servei de menjador.
b) Hotels, hostals, residències i pensions sense servei de menjador.
c) Locals d’espectacles, inclosos sales de ball i discoteques:
Amb capacitat fins a 100 persones
Amb capacitat de 101 a 200 persones
Amb capacitat de 201 a 400 persones
Amb capacitat de més de 400 persones
d) Locals destinats a restaurant-bar:
Fins a 150 m2.
De 151 a 300 m2.
Més de 300 m2.
e) Locals destinats a bars i similars:
Fins a 50 m2.
De 51 a 120 m2.
De 121 a 220 m2.
Més de 220 m2.
f) Locals comercials no compresos als apartats anteriors:
Fins a 50 m2.
Des de 51 a 150 m2.
Més de 150 m2.
g) Locals comercials amb règim d’autoserveis amb superfície:
Fins a 150 m2.
De 151 a 400 m2.
De més de 400 m2.
h) Complexes esportius, càmpings i altres similars
i) Locals industrials, fàbriques, magatzems i naus industrials:
Fins a 200 m2.
De 201 a 500 m2.
Més de 500 m2.
j) Despatxos professionals
Els establiments que gaudeixin de contenidors amb ús exclusiu, la seva quota
s’incrementarà amb la quantitat de 1.643,00 €

2.670,00 €
1.483,00 €
744,00 €
891,00 €
1.335,00 €
1.781,00 €
1.699,00 €
1.957,00 €
3.399,00 €
298,00 €
446,00 €
742,00 €
1.113,00 €
252,00 €
402,00 €
594,00 €
446,00 €
891,00 €
1.782,00 €
1.483,00 €
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Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada any natural, seguiran
tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i el destí de l’immoble o local. A partir de l’any
natural següent tributaran per una quota mínima de 121,00 €.

Article 12. Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials es
merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en
els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Exclusivament pels locals de negoci o comercials situats dins els límits del nucli urbà, la taxa
es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i baixes.

Article 13. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida, transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular
la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període
que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31 de desembre de l’any anterior a la data d’acreditació de la taxa com a subjectes
passius de la taxa per recollida, transport i tractament de residus i no acreditin la contractació
del servei d’eliminació amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a
la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.
III Normes comunes
Article 14. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.

Article 15. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el
Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
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2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal
de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels
quals correspon als Municipis de la comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el
Consell Comarcal.
Article 16. Altres normes de gestió
Quan en un habitatge o local s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals,
artístiques o de serveis, la quota a aplicar serà la derivada de l’activitat que s’exerceixi, i no la
prevista a les tarifes de l’article 5 d’aquesta ordenança. I si n’hi ha diverses, tributaran cada una
pels metres quatrats o unitats ocupades.
Quan en un mateix local hi hagi més d’un subjecte contribuent es girarà a cadascun d’ells la
quota de la taxa que respectivament els correspongui per cada activitat.

Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de data de 29 d’octubre de 2013
quedant definitivament aprovada el dia 12 de desembre de 2014 i entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2015 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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