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AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 

 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS 

 

 

Article 1r. 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 per 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 

22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats,Llei 1/2009 de 21 de juliol, pel 

qual s'aprova el TEXT REFÓS de la Llei reguladora dels residus,arts. 42, 52 I 53, 

l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels 

residus municipals, que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2n. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de recepció obligatòria 

de GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS: recollida, transport i tractament 

d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments 

on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis 

situats a tot el terme municipal de Vallfogona de Balaguer. 

A aquest efecte, 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.  

Es consideren també residus domèstics els que es generen en les llars d'aparells 

elèctrics, acumuladors, mobles i demés estris i/o aparells, per als quals hi haurà 

periòdicament i en un lloc concret un contenidor-banyera específic, i quan sigui possible 

es farà recollida a porta; roba(contenidors especials) i piles (contenidors especials). 

S'exclouen d'aquests conceptes  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 requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, 

profilàctiques o de seguretat, i/o d'obligat contracte de gestor autoritzats./ Llei 22/2011, 

de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

2. ESTABLIMENT D'ILLES DE CONTENIDORS/ Acord Ajuntament Ple, sessió de 

data 11 de maig de 2016/ acord de la  Junta de Govern Local, sessió de data 6 d'abril de 

2016, 

""Atès estudi en relació a cost servei de recollida domiciliària d'escombraries, ateses 

recomanacions per part de la concessionària del servei CONSELL COMARCAL DE LA 

NOGUERA, serveis tècnics, 

DESPRÈS D'UN ACURAT ESTUDI PER UNANIMITAT ACORDA, ratificant-se en 

l'acord adoptat per aquesta Junta, sessió de data 20 de gener de 2016 

 --APROVAR LA SENYALITZACIÓ-UBICACIÓ, d'acord amb el plànol del nucli urbà 

de Vallfogona, de 9 punts únics i col·lectius de recollida selectiva de residus sòlids urbans 

a Vallfogona;  la Ràpita (4)  i l'Hostal Nou i la Codosa (6), (Carrefour a part), i un sense 

illa al C/ Alguer. 

 

--DETERMINAR L'INTERÈS PÚBLIC DE LA MESURA, en el sentit d'aconseguir una 
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millora en el reciclatge, rebaix de despesa de recollida i per tant aconseguir una 

disminució del cost del servei, alhora que una millora en dit servei. 

--ESTABLIR LA CONCRECIÓ d'ubicació en la via pública dels punts de recollida, illes 

de contenidors.  

Adjuntar els plànols a la corresponent ordenança municipal, núm. 8 DEL SERVEI DE 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, reguladora de l'Ordenança i en la que es fixen les 

tarifes i des d'aquesta data els punts de recollida del municipi de Vallfogona (9), la Ràpita 

(4)  i l'Hostal Nou i la Codosa (6), (Carrefour, a part), i un sense illa al C/ Alguer. 

--Procedir en els arranjaments necessaris i corresponent senyalització."" 

/Publicat B.O.P. núm. 94 de data 18.05.2016/B.O.P. núm. 120  de data 23.06.2016.  

 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 

obligatòria de recollida, transport i tractament dels 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, locals o solars situats en el terme 

municipal de Vallfogona de Balaguer, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 

d’arrendatari, fins i tot, a precari. L'Ajuntament prioritàriament i als efectes d'una millor 

gestió, entendrà el subjecte passiu contribuent per l'ordre anterior, salvat que per motius 

fiscals es sol·liciti expressament i s'acrediti el canvi de subjecte passiu. 

2. En tot cas tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 

propietari dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 

satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 4t. Responsables 

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

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 5è. Quota Tributària/Exempcions 

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres 

per precepte legal, o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin 

al salari mínim interprofessional. 

 

Article 6è. Quota Tributària 

Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus 

domèstics, deixalleria i recollida de voluminosos, inclou el Cànon de la Junta de 

Residus de Catalunya -Llei 16/2003. 

 

-Es tarifarà els comerços, restaurants  i altres establiments, a raó dels kilograms que es 

facilitin (contenidors xipats) per part del Consell Comarcal per l'import per tona global 

que en resulti cada any (Cost total del servei/tones recollides). 

 

 

 

 

 

TARIFES 

Aprovades per l'Ajuntament Ple en sessió de data 15.11.2017, efectes 1.01.2018 



 

3 
 

Vivenda particular, habitada o no, i/o de temporada   52,93 € 

Per cada persona                                                              14,12 € 

Vivendes  i establiments fora de casc urbà:         

Viv. particular, habit. o no, i/o de temp, (-30% d'urbà)  37,03 € 

Per cada persona, (-30% d'urbà)                                    8,24 € 

ESTABLIMENTS I COMERÇOS: 

Establiments comercials i industrials tot el municipi 195,20 € 

Establiments fora de casc urbà amb contenidor          642,54 € 

Local/magatzem (fora de casc urbà)                              45,16 € 

Cafès, bars                                                                     323,37 €  

Restaurants i bar-restaurants                                                 642,54 € 

ESTABLIMENTS XIPATS/ LIQUIDACIÓ RECOLLIDA I TONES/ 

CONS.COMARCAL: 

CARREFOUR/Grup Supeco Maxor S.L./xipat   23,30tn      3.362,21€ 

Restaurant EL FARO /xipat 713,48tn                                   2.408,72 € 

Restaurant EL BOSQUET/xipat 7,30tn                                   896,50 € 

nous: 

SAMI/MATADERO INDUSTRIAL, 6,40tn                        1.027,19 € 

ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA, 1,50 tn                298,65 € 

 

Article 7è. 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 gestió de residus sòlids urbans, estigui establert 

i en funcionament, sigui gestionat directament pel propi Ajuntament o indirectament,  

per concessió com és en aquest moments a través del Consell Comarcal de la Noguera. 

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 

primer dia de cada trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb 

posterioritat a aquesta data, la primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre 

següent. 

 

Article 8è. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa es considera meritada des que comença l’obligació de contribuir, segons el 

que fixa l’article 7 i anualment, l’1 de gener de cada any, si es tracta de la gestió 

d’escombraries d’habitatges. 

2. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que 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 

del primer trimestre. 

3. El període impositiu coincideix amb l’any natural excepte en el supòsits d’inici o 

cessament de la prestació del servei, casos en que es procedirà aplicar el prorrateig 

trimestral, conforme a les regles següents: 

a)En els supòsits d’altes per inici de la prestació del servei, es liquidarà la quota 

corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en que 

te lloc l’alta. 

b)En cas de baixes per cessament de la prestació del servei, es liquidarà la quota que 

correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell 

en que s’origina el cessament.  
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4. Als efectes de determinació de la data de comptabilització del número de persones 

(tarifa per persona) fixar la data de base en el dia 1 de juny de cada any, segons el 

Padró Municipal d'Habitants.  

5. Cada any es confeccionarà un padró corresponent a la taxa pel servei en aplicació 

d'aquesta ordenança. El Padró es podrà actualitzar d'ofici quan l'Administració tingui 

coneixement de les dades necessàries. 

 

Article 9è.- Responsables 

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 

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 10è.- Acreditament i període impositiu. 

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids 

urbans es merita des del moment que es prestar-se el servei, i/o la seva sol·licitud en 

altes noves. 

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. 

 

Article 11è.- Infraccions i sancions. 

1-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 als 

efectes  la Llei General Tributària. 

De les Infraccions i sancions per mal ús del servei. 

2- Infraccions i sancions 

Es considerarà infracció pel mal ús del servei de recollida d'escombraries i deixalleria,  

el no compliment de la normativa general de deposició de residus, orgànics, sòlids 

urbans i de deixalleria en cada un dels seus respectius contenidors i/o deixar-los  fora 

dels respectius contenidors.  

Sancions 

Les infraccions PER MAL ÚS DEL SERVEI es sancionaran amb una multa de fins a 

150 euros. 

En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les 

multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. 

Competència 

La competència per imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions 

tipificades per aquesta ordenança correspon als òrgans següents: Alcaldia. (Acord 

Corporatiu sessió de data 13.11.2013). 

Disposició final 

Aprovada inicialment, i si escau definitivament, acord Corporatiu de data 15 de 

novembre de 2017, efectes 1.01.2018, exp. de ref. núm. 46 dels de modificació. 

Vallfogona de B. 16 de desembre de 2017                         LA SECRETÀRIA, 
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AACCOORRDD  AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  PPLLEE  0099..0011..22001199  

 

EXP. NÚM. 47 DELS DE MODIFICACIÓ. 

""a)- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8  -TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.  

Estudi de costos segons comunicació previsió exercici 2019 i següents, tramesa pel 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA,  

TOTAL  PREVISIÓ COSTOS/ 2018/  104.108,00 €, 2019/ 113.387,32 €. 

NO modificació de tarifes per a 2019 fent aplicació de regularització en sentit 

positiu per al Municipi i que no s'ha liquidat per part del CONSELL 

COMARCAL DE LA  NOGUERA, per retard en la implementació del canvi de 

contenidors i nou servei... 

import -19.211,07 €."" 
 


