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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 Reguladora de la taxa per la recepció i 

posterior gestió de residus de la construcció a l’estació de 

transferència. 
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució 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 allò que disposen els articles 20 al 27 del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de recepció i posterior gestió de 
residus de la construcció en la Planta de Transvasament de Residus de la Construcció. 
 

Article 2. Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació per part de l’Ajuntament del servei de 
Centre de Transvasament de residus de la construcció, i el transport dels esmentats 
residus a Dipòsits controlats de residus de la construcció, i/o, Plantes de Reciclatge de 
residus de la construcció. 
 

2. Es considerà residu de la construcció, aquell que defineix l’Ordenança municipal per a la 
gestió dels residus de la construcció. 

 

Article 3. Subjectes passius. 

 

Són subjectes passius contribuents de la taxa, les persones físiques o jurídiques, a què es 
refereix la Llei General Tributària, que siguin productors dels residu, com a propietari de 
l’immoble, solar, finca o estructura que l’origina, o que siguin posseïdors dels residu, com a 
titulars de l’empresa que efectua les operacions d‘enderrocament, construcció, reforma, 
excavació o altres operacions generadores dels residus, o la persona física o jurídica que 
els tingui en possessió i no tinguin la condició de gestors dels residus. 
 

Article 4. Quota tributària 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per m3 de residu de la construcció que 
es dipositi en el Centre de Transvasament. 
 

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 20,00 euros/m3 de residu. Import mínim: 20 
euros. 
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3. La taxa es liquidarà de la següent manera, 

a. Acreditada documentalment la correcta gestió dels residus de la construcció 
generats, d’acord amb les estipulacions establertes en l’Ordenança municipal per a 
la gestió dels residus de la construcció, l’Ajuntament comprovarà, en tot cas, les 
dades facilitades pel subjecte passiu, amb les dades que consten en el 
corresponent registre del Centre de transvasament dels residus. 

b. Efectuada la comprovació anterior, es procedirà a la liquidació de la 
corresponent taxa d’acord amb la tarifa que figura en l’apartat 2 del present article. 

 

Article 5. Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions tributàries, es regiran d'acord amb el que disposa la Llei 
General Tributària, els seus Reglaments i el que disposen les ordenances. 

 

Disposició derogatòria 

 

La present Ordenança fiscal deroga qualsevol altra que faci referència al fet imposable 
indicat en article 2. 

 
Disposició final 
 

Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
realitzada el dia 8 d’octubre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada el dia 3 
desembre de 2021, regirà des del dia 1 de gener de 2022 i es mantindrà en vigor fins a la 
seva modificació o derogació expressa. 
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