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Ordenança núm. 10.  TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA 
D’ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS URBANS I PEL SEU 

TRACTAMENT EN PLANTA. 
 
 
Article 1. Fonament legal 
 
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 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per recollida d’escombriaires, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l'esmentat Reial 
Decret Legislatiu. 
 
Article 2. Fet imposable  
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, la prestació dels següents 
serveis: 
  
a) Servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació de residus 
sòlids urbans generats als habitatges particulars, així com el tractament en 
planta, selecció de residus i deixalleria, encara que no hi hagi utilització efectiva 
del servei o aquest no hagi estat provocat.  
 
A aquests efecte, es consideren residus sòlids urbans aquells residus generats 
als domicilis particulars i allotjaments, comerços o indústries i que per la seva 
naturalesa es poden assimilar als que es produeixen en els llocs esmentats i no 
tenen la consideració de residus especials ni industrials. 
 
2.2. S’exclouen d’aquests conceptes regulats als punts 2.1.a), els residus de 
tipus industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials 
contaminants, corrosius, perillosos o aquells la recollida o abocament dels 
quals exigeixi l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de 
seguretat. 
 
2.3. Com que el servei regulat a l’article 2.1.a), és un servei general i obligatori 
que no només afecta als veïns que l’utilitzen, sinó a tots aquells que es troben 
en disposició de poder utilitzar-lo, el fet que en els locals, establiments o 
finques esmentats en aquest article no s’hi realitzi cap activitat, pel fet d’estar 
tancats, no suposa la falta de realització del fet imposable de la taxa pel servei 
general i obligatori, ja que el servei es presta igualment encara que estiguin 
tancats, a causa de la possibilitat manifesta, per la seva utilització en qualsevol 
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moment en què es dugui a terme, o tot i que no es porti a terme, de produir 
residus sòlids urbans o assimilables a aquests, així com la disposició del servei 
que ha provocat els costos que es satisfan mitjançant aquesta taxa. 
  
2.4. S’entén realitzat el fet imposable referent als habitatges o d’altres 
edificacions (locals, naus.....) de nova construcció que estiguin desocupats, 
sempre que es comprovi que la construcció s’ha acabat i/o hagin estat objecte 
d’alta en algun dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas i/o 
s’hagi sol·licitat i/o atorgat llicencia de 1a.ocupació o assimilable.  
 
Article 3. Subjecte Passiu  
 
3.1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària, que siguin els 
propietaris registrals dels immobles, els habitatges, els locals, les naus, .... 
situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, i 
els titulars dels rebuts seran aquests. 
 
3.2. El propietari de l’habitatge, locals, nau,.... podrà repercutir, si s’escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
 Article 4.Quota tributària 
  
4.1. La quota tributària, pel que fa al servei de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació de residus sòlids urbans generats als habitatges 
particulars, consistirà en una quantitat fixa per habitatge d’acord amb la tarifa 
que figura a l’Annex d’aquesta Ordenança Fiscal. 
  
4.2. La quota tributària, pel que fa als serveis complementaris de recepció 
voluntària de recollida, tractament i eliminació dels residus comercials o 
industrials, assimilables als residus sòlids urbans, consistirà en una quantitat 
fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa de 
l’activitat generadora del residu, i en funció del servei que es presti, d’acord 
amb la tarifa que figura a l’Annex d’aquesta Ordenança Fiscal. 
   
4.3. Els locals comercials, on no s’hi efectuí activitat, prèvia comunicació per 
escrit de la baixa que correspongui abans del 31 de desembre de l’any anterior 
i comprovació per la Corporació, tributaran com un habitatge unifamiliar, si la 
manca d’activitat es durant tot l’any, en cas contrari, s’haurà d’abonar la tarifa 
que correspongui. 
 
4.4. Les industries i naus industrials, on no s’hi efectuí activitat, prèvia 
comunicació per escrit de la baixa que correspongui abans del 31 de desembre 
de l’any anterior i comprovació per la Corporació, tributaran com un habitatges 
unifamiliars si tenen menys de 600 m2 i com a dos habitatges unifamiliars si 
tenen 600 m2 o més, si la manca d’activitat es durant tot l’any, en cas contrari, 
s’haurà d’abonar la tarifa que correspongui. 
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Tributaran per l’import de com un habitatges unifamiliars si tenen menys de 600 
m2 i com a dos habitatges unifamiliars si tenen 600 m2 o més, per la part de 
recollida que gestiona la corporació.i 
 
4.5.1. Els locals i/o industries que tinguin un servei propi de recollida i 
eliminació de residus, que acompleixin els següents requisits: 
 

- Tenir dintre de les seves instal·lacions els llocs adequats per realitzar la 
selecció i recollida de residus. 

- Que justifiquin tenir contractat amb una empresa, degudament 
autoritzada, la seva recollida i eliminació, així com la realització periòdica 
del servei i eliminació. 

- Que estiguin donats d’alta a la Agència de residus de Catalunya com a 
productors i justifiquin la presentació de la declaració anual de residus 
corresponent. 

- Que ho sol·licitin abans del 31 de gener de l’exercici corresponent. 
 
Tributaran per l’import de com un habitatges unifamiliars si tenen menys de 600 
m2 i com a dos habitatges unifamiliars si tenen 600 m2 o més, per la part de 
recollida que gestiona la corporació.ii 
 
4.5.2. L’Ajuntament,  via conveni, que serà aprovat per la Junta de Govern 
Local i signat per l’ Alcalde-President, podrà dur a terme accions de foment de 
l’ús de les bosses compostables per a la recollida de la fracció orgànica amb 
col·laboració amb els establiments comercials del municipi. Els establiments 
col·laboradors podran beneficiar-se d’una bonificació del 25% de la taxa del 
servei de recollida que li correspongui pagar sempre que: estiguin dedicats, 
entre d’altres, a la venda de drogueria i/o productes de neteja, tinguin una 
superfície útil comercial inferior a 180 m2, signin el corresponent conveni, 
tinguin sempre a disposició dels clients bosses compostables, que el preu de 
venda no sigui superior al preu de cost més un 5% (quantitats que hauran de 
justificar) i que s’hagin venut un mínim de 100 paquets de 15 bosses . La 
bonificació s’aplicarà a la taxa que s’estableixi pel servei l’Ajuntament a l’any 
fiscal immediatament posterior. 
 
4.6. Per a poder-se acollir a aquesta bonificació l’establiment haurà de 
presentar, abans del 31 de gener, un certificat anual que emetrà l’empresa 
distribuïdora de les bosses en el qual s’especificarà el nombre total de bosses 
subministrades a l’establiment al llarg de l’any i les comandes que aquest ha fet 
també al llarg de l’any, també es podrà justificar el volum de bosses distribuïdes 
amb la presentació de la/les factura/es de l’empresa/es subministradora/ores. 
L’Ajuntament es reserva la potestat de fer controls aleatoris, al llarg de la 
vigència del conveni, per avaluar sí l’establiment col·laborador té o no a 
disposició dels usuaris bosses compostables. En el cas que de la 
documentació presentada i de les inspeccions fetes es desprengui que 
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l’establiment col·laborador no té a disposició dels veïns i veïnes bosses 
compostables l’establiment no podrà beneficiar-se de l’esmentada bonificació. 
 
4.7 Pel càlcul del deute tributari, s’hauran d’aplicar i de tenir en compte les 
següents normes: 
 
a) Les tarifes s’aplicaran per cada unitat de local o habitatge, considerant-se 
com a tal qualsevol bé immoble de naturalesa urbana que es contempli com a 
unitat o element imposable en l’Impost sobre Béns Immobles, excepte en el cas 
que, quan s’elabori o revisi el padró de la brossa, es detecti que un habitatge 
que sí bé a efectes del Impost de Bens Immobles està considerat com una 
unitat , però que en canvi de “facto” funciona com un habitatge “plurifamiliar 
encobert” pel fet que no s’hagi efectuat la divisió horitzontal, li correspondrà 
pagar al titular del esmentat immoble un rebut de brossa per a cadascun dels 
“habitatges encoberts” que s’identifiqui com a tal. Per a poder certificar aquest 
extrem s’haurà de comprovar sí cadascun d’aquest habitatges encoberts 
disposa com a mínim de cuina, lavabo, dutxa i/o bany, menjador i habitacions 
que constitueixen de manera formal  una unitat independent i a més disposa 
d’una entrada individualitzada que li donà les característiques funcionals 
d’habitatge independent. 
 
b) Quan un establiment comprengui més d’una activitat, el deute tributari serà 
la quota tributària de cadascuna de les dues activitats que s’hi desenvolupin, es 
a dir, que tributaran de manera independent per cadascuna de les activitats que 
desenvolupin.  
 
c) Els establiments de restauració podran realitzar servei de bar, sense que 
s’hagi de tributar pels dos conceptes.  
 
d) Pel càlcul de les tarifes es prendrà com a referència la superfície construïda 
de l’immoble o la declarada en l’expedient de la corresponent activitat. 
  
Article 5. Meritació  
 
1. La naturalesa material de la taxa exigeix meritació periòdica, que té lloc el 
dia 1 de gener de cada any i comprèn com a període impositiu l’any natural.  
 
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, en els supòsits d’inici de 
l’ús del servei, el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el 
consegüent prorrateig de la quota per mesos naturals  
 
3. En el supòsit del cessament d’activitat econòmica la variació de l’epígraf que 
s’ha d’efectuar en aplicació d’aquesta ordenança, passant a estar emmarcada 
en Locals sense activitat econòmica, meritarà des de l’exercici següent a la 
data de la comunicació a la Corporació de la corresponent baixa. 
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Article 6. Normes de gestió 
  
1. En virtut de l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, és competència d’aquesta entitat local la gestió, 
recaptació i inspecció de la taxa per a la prestació del servei de recollida 
domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans i per al seu tractament i 
eliminació.  
 
2. Anualment es formarà un padró o matrícula en el qual hi figuraran els 
subjectes passius i les quotes tributàries respectives que es liquidin per 
aplicació d’aquesta Ordenança fiscal, el qual serà sotmès a l’exposició pública 
reglamentària. 
  
3. Les altes que es produeixin dintre del període impositiu tindran efecte des del 
trimestre natural en curs. L’Administració municipal notificarà als subjectes 
passius la liquidació corresponent i es procedirà simultàniament al pagament 
d’aquesta. No obstant, la inclusió de les altes al padró de la taxa no tindrà lloc 
fins a l’any natural següent al qual aquestes s’hagin produït. 
  
5. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, i d’acord amb els 
articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 7 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, l’Ajuntament té delegades les seves competències en matèria de 
cobrament del padró o matrícula de la taxa a la Diputació de Tarragona que 
realitzarà les funcions pròpies d’aquesta gestió tributària mitjançant l’Organisme 
Autònom Local de Gestió Tributària, segons el seu esquema organitzatiu i amb 
respecte als principis que regeixen la matèria, també té delegades altres 
gestions de la dita taxa i la recaptació en executiva.. 
 
 6. Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei públic no es 
presti, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
  
7. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que 
determini l’Ajuntament en el seu calendari de cobraments anuals, i, per acord 
de la Junta de Govern Local es podrà dividir en dues quotes per valor del 50% 
del total cadascuna 
 
Article 7. Deixalleria mòbil 
 
1.- La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i 
transferència de residus per al seu correcte tractament.  
 
2.- Els residus admesos i les condicions de lliurament d’aquests estan 
sotmeses a la reglamentació que pugui establir l’Ajuntament de Llorenç del 
Penedès titular de la deixalleria mòbil.  
 
3.- A l’Annex 2 es defineixen els residus admesos a la deixalleria mòbil. 
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Article 8. Sancions  
 
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes 
establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que estiguin 
tipificades en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus o la 
legislació sectorial que afecta els residus no subsumible en les determinades 
per la llei esmentada. 
 
Si es comprova que es dipositen residus no assimilables als urbans en els 
contenidors o fora d’ells, així com que es dipositen residus en el contenidors 
que no els corresponen, s’iniciaran les corresponents expedients sancionadors 
i/o se’n donarà compte a l’Agència  de Residus de Catalunya, amb els 
perjudicis que se’n derivin. 
 
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, i la seva tipificació, 
sanció,procediment i altres requisits s’ajusta a allò que preveu el Títol III de la 
Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions amb rang 
de llei que substitueixin o modifiquin l’anterior. Supletòriament serà d’aplicació 
el Decret 278/93 previst per les actuacions de l’Administració de la Generalitat, 
que permet aplicar, quan correspongui, el procediment abreujat en l’àmbit 
sancionador regulat per la Llei 6/93, reguladora dels residus. Per la imposició 
de sancions es podrà seguir el procediment establert per l’Administració de la 
Generalitat. Si fos necessari l’Ajuntament podrà tramitar el seu propi reglament. 
 
 
Disposició addicional 
 
a).- Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element de la present 
taxa seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
b).- Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma 
expressa, s’han d’entendre d’acord amb les definicions contingudes en els texts 
de les disposicions legals següents:  
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
juny.  
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus de l’Estat.  
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, 
de 30 d’abril, que la desplega i executa.  
 
c).- Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta Ordenança es regeix pel 
que preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, modificada per la Llei 
15/2003, de 13 de juny la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus de l’Estat; la 
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, 
de 30 d’abril, que la desplega i executa; i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
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de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener  
 
 
Disposició Final 
  
Aquesta ordenança fiscal, que deroga totes les ordenances anteriors amb el 
mateix rang, aprovada definitivament pel Ple en sessió extraordinària celebrada 
a 4 de desembre de 2013 començarà a regir el dia 1r. de gener de 2014, i 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats, resten vigentsiii 
 
 

ANNEX Iiv 
 

 TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS 
URBANS I PEL SEU TRACTAMENT EN PLANTA. 
 
La tarifa a què es refereix l’article 4 d’aquesta Ordenança fiscal s’estructura en 
següents epígrafs, calculada per un any: 

 
1.- Habitatges unifamiliars................................................................ 129 € 
2.- Habitatges unifamiliars ocupats per persones majors de 65 anys i que visquin 
soles a l’habitatge............................................................... 86 € 
3.- Allotjament turístic o similar i/o assimilables 
     a)Fins a 10 places de capacitat .................................................258 € 
    b)Per cada 10 places o fracció de més...................................... 129 € 
4.- Bars...........................................................................................773 € 

     5.- Bars musicals......................................................................... 645 € 
6.- Restaurants: 

a) Fins a 110 m2 de superfície construïda ...........................  600 € 
b) Per cada 110 m2 o fracció de més ................................   414 € 

7.- Supermercats, autoserveis, hipermercats, carnisseries, botigues 
d’electrodomèstics, ferreteries i/o assimilables: 

a) Fins a 180 m2 de superfície construïda................................. 774 €  
b) Per cada 100 m2 o fracció de més....................................... 258 €  

8.- Oficines, oficines bancàries, immobiliàries, gestories, autoescoles, consultories, 
i/o assimilables: 

a) Fins a 100 m2 de superfície construïda.................................258 €  
     b) Per cada 50 m2 o fracció de més......................................... 90 € 
9.- Galeries d’art, perruqueries, centres de rehabilitació i/o massatge, centres i/o 
serveis d’estètica, i/o establiments professionals i/o assimilables................................  
258  € 

     10.- Farmàcies i centres dentals.................................................. 773 € 
11.- Residencies d’avis................................................................. 4.252 € 
12.- Peixateries, càterings, pastisseries, forns de pa, menjars per emportar, 
botigues de productes alimentaris, i/o assimilables 
- Tarifa general, obertura mes de 180 dies any, sense degustació......  515 € 
- Tarifa reduïda, obertura menys de 180 dies any, sense degustació.. 258 € 
- Tarifa general, obertura mes de 180 dies any, amb degustació......  644 € 
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- Tarifa reduïda, obertura menys de 180 dies any, amb degustació...387€ 
13.- Comerços en general i botigues de tot tipus que no siguin d’alimentació i 
tallers de confecció................................................................... 322 € 
14.- Indústries i magatzems, tallers mecànics, serralleries,  i/o assimilables: 

a) Fins a 200 m2 de superfície construïda .............................. 374 € 
b) Entre 200 i 500 m2 de superfície construïda ...................... 568 €  
c) Mes de 500 m2 de superfície construïda ...........................  743 €  

15.- Magatzem i/o distribuïdores de productes alimentaris, i/o assimilables:  
a) Menys de 500 m2..... 1.031 € 
b) De 500 a 1000 m2..... 1.417 € 
c) Més de 1000 m2........ 1.804 € 

 
ANNEX II 

 
Residus admesos a la  deixalleria 

 
Oli de cuina 
Fluorescent i bombetes 
Tòxics i perillosos de la llar (Productes de neteja de la cuina, dels lavabos, de 
rentar la roba, i de la casa de la general) 
Productes d’higiene corporal (Desodorant, cera de depilar, sabons, laques, 
tints, ...) 
Porexpan 
Pneumàtics de bicicletes 
Vidre pla i gots de vidre, vaixelles 
Bateries 
Productes fitosanitaris 
CD’s i ferralla electrònica ( mòbils, ordinadors, impressores, tòners, casset, 
reproductors de música i vídeo, mp3,...) 
Piles 
Joguines 
 
Nota: El reglament del servei,  que s’aprovi per l’entitat local o pel titular de la 
deixalleria, ha d’establir les condicions de lliurament dels residus i pot limitar la 
relació de residus admesos quan disposi d’un altre sistema adequat per fer-ne 
la recollida selectiva. 
 
 
Jordi Marlès i Ribas  
Alcalde President    
 
                                            
i

  Aprovat  pel  Ple 3-11-2014, publicat BOPT núm. 290 del 19-12-2014. 
ii  Aprovat  pel  Ple 3-11-2014, publicat BOPT núm. 290 del 19-12-2014. 
iii  Aprovat pel  Ple 28-10-2013, publicat BOPT núm. 249 del 29-10-2013. 
iv  Aprovat pel Ple 3-11-2014, publicat BOPT núm. 290 del 19-12-2014. 
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