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ORDENANÇA NÚM. 7 Taxa pel servei de recollida d’escombraries i 

residus voluminosos. 
 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 
 

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 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 

estableix les taxes per la recollida d’escombraries i residus voluminosos, mitjançant aquesta 

ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i 57 de 

l’esmentat RDL 2/2004. 

 

Article 2. Fet imposable. 
 

Constitueix el fet imposable la prestació del serveis de recollida domiciliària d’escombraries 

i residus voluminosos, tractament i eliminació del mateixos. 

S’entén per residus voluminosos els mobles vells, electrodomèstics, matalassos, fustes, 

ferros, material informàtic, bicicletes, jocs infantils o similars. Així mateix, queda inclòs el 

residu verd procedent del manteniment de zones verdes privades i que ocupen gran volum. 

 

Article 3. Subjecte passiu. 
 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques que es beneficiïn dels serveis prestats o realitzats per aquest municipi, a què es 

refereix l’article anterior. 

 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles. 

 
Article 4. Responsables. 
 

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general 

tributària. 

 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 

supòsits i abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 

 
 
 

mailto:aj.morera@altanet.org


  

  

AJUNTAMENT 

LA MORERA DE MONTSANT 

  

 

Plaça Priorat, núm. 6 – 43361 LA MORERA DE MONTSANT – Telèfon i fax 977 82 71 12  

E-mail: aj.morera@altanet.org CIF P4309700E – CODI 4309600000 

 
 
Article 5. Gestió de recollida d’escombraries i residus voluminosos 
 

1. L’ajuntament es fa càrrec de la recollida selectiva de les escombraries pel sistema porta a 

porta. Les fraccions són la d’orgànica, rebuig, plàstic i envasos, papers i vidre. (En el cas 

d’Scala Dei, el paper i el vidre, s’ha d’anar a llençar als contenidors instal·lats al nucli). 

 

2. Els usuaris hauran de dipositar les escombraries en bosses tancades, penjades al carrer de 

forma que s’eviti que els animals puguin obrir-les i escampar el contingut. 

 

3. Per la recollida de residus voluminosos o gran quantitat d’escombraries, l’usuari haurà de 

posar-se en contacte amb l’ajuntament, per acordar el dia i/o condicions de recollida, ja que 

serà un servei extraordinari. 

 

4. En els casos de recollides voluminoses que requereixin viatges extres a la deixalleria de 

Cornudella de Montsant, es pagarà una taxa, establint preu per viatge de la Pickup. 

 

5. Qualsevol material deixat sense autorització o sense preservar els requisits i condicions 

que s’expressen en aquest article, pot ser considerat abocament il·legal. 

 

Article 6. Exempcions. 

 

No s’apliquen bonificacions ni reduccions per determinar el deute. 

 
Article 7. Quota tributària 
 

Les bases de percepció i tipus de gravamen, quedaran determinades per les següents 
tarifes per any: 

 

Per cada habitatge familiar 75,00 € 

2. Locals  

a) Restaurants, Cafeteries, bars i 
locals comercials 

160,00 € 

b) Establiments comercials 
(Botigues, artesans) 

110,00 € 

c) Establiments comercials i 
Habitatge (*) 

160,00 € 

d) Locals industrials (cellers) 195,00 € 

e) Allotjaments:   

a. De fins a 20 places 160,00 € 

b. D’ 21 fins a 40 places 250,00 € 

c. De més de 40 places 500,00 € 

f) Viatge extra del vehicle 
municipal a la Deixalleria de 
Cornudella 

20,00 € 
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(*) S’haurà de justificar que qui explota el negoci és qui viu en el mateix edifici. En cas contrari, 

es cobraran els costos dels dos conceptes 
 
Article 8. Meritació 
 

Es formarà un Padró en el que figuraran tots els contribuents afectats i les quotes 

respectives que es liquidin, per aplicació de l’Ordenança present. A les altes o 

incorporacions, que no siguin a petició pròpia, es notificaran personalment als interessats; 

un cop inclòs al Padró no serà necessària cap notificació personal, essent suficient la 

publicitat al Butlletí Oficial i Taulell d’Anuncis Municipals per a què s’obri el període de 

pagament. 

 
Article 9. Període impositiu. 
 

1. Les baixes s’hauran de cursar abans de l’últim dia de l’any per a fer efecte a partir del següent. 

Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al pagament de la Taxa. 

 

2. Les altes que es produeixin dins de l’exercici, faran efecte des del primer dia del trimestre 

en què es doni d’alta. L’Administració l’incorporarà al Padró i liquidarà en el calendari 

habitual. 

 

3. La taxa per recollida domiciliària d’escombraries o residus voluminosos, tractament i 

eliminació del mateixos es pagarà per trimestres, segons el calendari establert anualment. 

 
Article 10. Infraccions i sancions. 
 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general 

tributària, i la normativa que la desplega. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma 

de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica 

dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 
 

Aquesta ordenança deroga qualsevol altra que estès vigent fins aquest moment. 
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