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Ajuntament de Vallbona de les Monges 

 

Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa pel servei de recollida 
d’escombraries. 
 
Article 1.- Legitimació. 
De conformitat amb l’article 20.4.s) 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, i els seus articles 20 a 27, l’Ajuntament de Vallbona de les 
Monges estableix la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida 
d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats 
industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis. 
 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles 
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d’habitatges, i s’exclouen d’aquest 
concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials 
contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixen l’adopció de mesures 
especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis següents: 
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d’indústries, hospitals i 
laboratoris. 
 
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
 
c) Recollida de runes d’obra. 
 
Article 3.- Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que fa 
referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en que el servei es realitzi, ja sigui a 
títol de propietari, usufructuari, arrendatari, precarista o qualsevol altre en virtut del qual disposi de la possessió 
de l’immoble. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges o locals, el 
qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre el posseïdor de l’immoble, usuari i beneficiari 
d’aquest servei. 
 
Article 4.- Responsabilitat. 
La responsabilitat, solidària o subsidiària, de l’abonament de la quota es deduirà en els termes previstos en la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Article 5.- Quota tributària. 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per any i per unitat de local, que es determinarà en funció 
de la naturalesa i el destí dels immobles. 
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2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

Concepte Quota (€) 

Taxa per habitatge 54,98 
Taxa bonificada per habitatge de gent gran 46,56 
Taxa industrial (activ. Comercials, industrials, professionals, etc.) 75,98 
Taxa per edificis comunitaris 116,64 
Taxa hotels, fondes, residències, albergs, refugis, etc. 69,90 
Taxa casa rural 57,19 
Taxa de locals o magatzems sense activitat amb servei d’aigua o llum amb ús 
de pàrquing o altres 

31,78 

Taxa bars, cafeteries o establiments de caràcter semblant 63,55 

 
3. La taxa bonificada per habitatge de gent gran s’aplicarà de conformitat amb les següents regles: 
a) Es considerarà gent major aquella que disposi de 65 anys o més. 
b) Si el subjecte passiu, persona major, disposa de més d’un immoble, la taxa bonificada s’aplicarà a un únic 
habitatge del que sigui usuari. 
c) Per l’aplicació de la taxa bonificada serà indiferent que en l’immoble afectat resideixi una, dos o més persones 
majors. 
d) La taxa bonificada no s’aplicarà a aquells immobles en els que, a més de persones majors, resideixin 
continuadament persones menors de 65 anys, amb l’excepció de que el resident menor sigui el cònjuge o 
persona unida per íntima relació d’efectivitat de la persona major. 
 
4. Amb ocasió de l’entrada en funcionament del servei de recollida selectiva d’orgànics, les tarifes previstes en 
l’apartat 2 d’aquest article, s’incrementaran en el cost que facturi l’ens gestor per la prestació d’aquest servei de 
recollida selectiva d’orgànics, d’acord amb la següent regla: la totalitat del cost facturat es dividirà entre tots els 
subjectes passius, i la quantitat resultant incrementarà les tarifes previstes en l’apartat 2 d’aquest article per 
cada subjecte passiu. 
 
Article 6.- Període impositiu i acreditament. 
1. El període impositiu de la present taxa coincideix amb l’any natural. S’exceptua d’aquesta regla l’alta per 
primera vegada d’un immoble en aquest servei, així com la baixa definitiva en el corresponent padró, supòsits 
en els que s’observarà un prorrateig del període impositiu i de la quota corresponent per trimestres naturals de 
l’any corresponent. 
 
2. L’acreditament d’aquesta taxa tindrà lloc el primer dia del període impositiu. 
 
Article 7.- Gestió tributària. 
1. Correspon al Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges aprovar el padró anual de subjectes passius de 
la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
2. El període de cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa en dos terminis: primer termini (50% 
de la quota), entre el dia 1 de març i el dia 30 d’abril, tots dos inclosos; segon termini (50% de la quota), entre el 
dia 1 d’octubre i 30 de novembre, tots dos inclosos. Per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el 
període de cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
3. Finalitzat el termini de cobrament en període voluntari, procedirà la incoació del procediment de cobrament en 
període executiu, en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 
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4. En els supòsits d’alta per primera vegada en el padró de subjectes passius, l’interessat haurà de formalitzar la 
seva inscripció en el padró dintre dels trenta dies hàbils següents a la data de gaudi del servei. Immediatament 
es practicarà una liquidació individual de la quota per part de la Tresoreria, que haurà de ser abonada per part 
del subjecte passiu en els següents terminis: si la notificació es produeix entre el dia primer i el dia 15 de cada 
mes, des del mateix dia de la notificació fins al dia 20 del següent mes posterior; si la notificació es produeix 
entre el dia 16 i l’últim de cada mes, des del mateix dia de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior; si 
el dies ad quem d’aquests terminis fos inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia immediat hàbil. 
5. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior s’iniciarà el procediment de cobrament en període 
executiu, de conformitat amb allò previst en el Reglament General de Recaptació. 
6. Quan es conegui d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades que figuren al 
padró, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament 
següent al de la data en que s’hagi realitzat la declaració. 
 
Article 8.- Infraccions i sancions. 
En tot el que es refereix a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les mateixes 
correspongui, s’aplicarà el Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Disposició Addicional Primera. 
El règim de la taxa pel servei de recollida d’escombraries serà el previst en la present Ordenança Fiscal, i 
supletòriament resultarà d’aplicació allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la normativa 
reglamentària que desenvolupi aquestes normes, especialment el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, i el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa. 
 
Disposició Transitòria Primera. 
L’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 4 de setembre de 1989, d’acord amb el text aprovat 
definitivament en la seva darrera modificació, resta vigent fins al 31 de desembre de 2009. 
 
Disposició Derogatòria Única. 
Queda derogada l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 4 de setembre de 1989, i les seves successives 
modificacions. 
 
Disposició Final Única. 
Es fa constar que la present Ordenança número 8, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries, va ser 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 20.10.2009 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida de data 08.12.2009.  
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Diligència 
Es fa constar que l’anterior Ordenança ha estat modificada per acord de l’Ajuntament Ple que a continuació 
s’indica: 
 
Ajuntament Ple: 18.10.2010    BOP: 21.12.2010 
Ajuntament Ple: 03.11.2011    BOP: 29.12.2011 
Ajuntament Ple: 18.10.2012    BOP: 13.12.2012 
Ajuntament Ple: 28.12.2015    BOP: 16.02.2016 
Ajuntament Ple: 04.11.2019    BOP: 30.12.2019 
 
 
 
Sílvia Solanas Cabestany      L’Alcaldessa 
La Secretària acctal. 

 
 
 
Vallbona de les Monges, 31 de desembre de 2019   Elisabet Riera i Bracons 
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