Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 4: Ordenança reguladora de la taxa per recollida i
tractament d’escombraries.
Art. 1r. 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 i 20.4-s de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58
de l’esmentada Llei 39/1988.
Serà objecte d’aquesta taxa el servei de recollida i tractament d’escombraries i
residus, tant pel que fa als habitatges com pel que fa a les activitats empresarials,
professionals o artístiques que utilitzin o puguin utilitzar aquest servei.
Art. 2n. Fet imposable.Constitueix el fet imposable la utilització o possibilitat d’utilitzar el servei que
constitueix l’objecte d’aquesta ordenança. L’obligació de contribuir neix des que
s’implanta el servei.
Art. 3r. Subjectes passius.1.- Són subjectes passius contribuents en la prestació del servei de recollida
d’escombraries, les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, beneficiaris del
servei, bé sigui com a titular d’activitats econòmiques o com a propietari,
usufructuari, habitant, arrendatari o precarista dels habitatges o locals situats als
llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi.
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 els usuaris, que siguin els beneficiaris del servei.
Art. 4t. L’obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix de l’obligatorietat de percepció del servei, i pel fet
d’ocupar o ser propietari d’un habitatge o local, o de ser titular d’una activitat de
tipus industrial, comercial, professional o artística.
Art. 5è. Unitat tributària.
Es consideraran unitats tributàries les finques destinades a habitatge estiguin o no
ocupades permanentment i també aquelles finques on s’hi duguin a terme
activitats empresarials, professionals o artístiques.
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Art. 6è. Quota tributària.1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa anual per unitat tributària,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Habitatges familiars, inclosos locals destinats a l’exercici d’una
activitat professional....................................................................
Locals comercials, botigues, petits tallers, etc............................
Bars, cafeteries...........................................................................
Restaurants i fondes, fins a 40 places........................................
Restaurants de més de 40 places...............................................
Locals industrials de 5 o menys treballadors..............................
Locals industrials de 6 a 15 treballadors.....................................
Locals industrials de 16 a 35 treballadors...................................
Locals industrials de més de 35 treballadors..............................
Càmpings....................................................................................
Casa de colònies fins a 60 places...............................................
Casa de colònies de més de 60 places......................................
Turisme rural (per plaça).............................................................

202,78€
303,11€
772,87€
897,79€
1.281,85€
31,79€
586,39€
1.233,85€
3.083,35€
4.002,79€
772,87€
1.281,85€
38,93€

3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen el caràcter d’anual.
Art. 7è. Meritament.
La meritació esdevé el dia 1 de gener.
Les altes i baixes en el padró de la taxa per la recollida d’escombraries que es
produeixin durant l’exercici, tindrà efecte dins del trimestre natural següent en què
s’haguessin produït. Aplicant-se prorrateig trimestral.
El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de
les dades necessàries.
Art. 8è. Exempcions i bonificacions.
S’estableixen les següents bonificacions:
a) Gaudiran d’una bonificació del 25% sobre la quota de residus municipals, les
famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin mitjançant el carnet de
família nombrosa o monoparental. Aquestes bonificacions s’aplicaran sempre que
l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén
per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants. Per a l’aplicació d’aquestes bonificacions caldrà la
sol·licitud dels interessats/des, abans que finalitzi el període de recaptació en
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voluntària i tindran efectes des de la seva sol·licitud sempre i quan els beneficiaris
reuneixen els requisits establerts en aquesta ordenança per al seu gaudiment.
b) Gaudiran d’una bonificació del 70% de la quota que correspongui quan es tracti
de l’habitatge habitual de la família i que els seus integrants ostentin la condició
de jubilats, pensionistes o discapacitats iguals o superiors al 33%, si els seus
ingressos no superen:
- per una persona: 1 vegada el salari mínim interprofessional (SMI).
- per a 2 persones: 1,5 vegades el SMI.
- a partir de 3 persones: 2 vegades el SMI.
Aquesta bonificació es mantindrà si a l’habitatge conviuen persones que ostenten
la condició de jubilats, pensionistes o discapacitats iguals o superiors al 33% i
persones que no ostenten cap d’aquestes condicions, si els ingressos conjunts no
superen:
- per a 2 persones: 1,5 vegades el SMI.
- a partir de 3 persones: 2 vegades el SMI.
L’interessat haurà d’acreditar mitjançant el corresponent certificat de l’organisme
públic corresponent la condició de jubilat, pensionista o discapacitat, i caldrà
acreditar els seus ingressos o en el seu cas els de la unitat de convivència,
mitjançant l’aportació de la declaració de l’IRPF de l’any anterior de cadascun
dels membres de la unitat familiar o declaració jurada dels membres de la unitat
familiar que no estiguin obligats a fer Declaració de renda.
El sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa, o acreditar que suporta el seu
pagament, a més d’ocupar l’habitatge de forma habitual.
Per a l’aplicació d’aquestes bonificacions caldrà la sol·licitud dels interessats/des,
abans que finalitzi el període de recaptació en voluntària i tindran efectes des de la
seva sol·licitud sempre i quan els beneficiaris reuneixen els requisits establerts en
aquesta ordenança per al seu gaudiment.
c) Excepcionalment, previ informe emès pels Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Garrotxa, es podrà bonificar total o parcialment el pagament
d’aquesta taxa a persones i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat o
risc social.
d)Les empreses que segons comunicat del Consell Comarcal de la Garrotxa
figurin desconnectades del sistema ordinari de recollida de RSU estaran exemptes
de l’aplicació d’aquesta taxa.
En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més
alta de totes.
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que
els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària i el Reglament del procediment
sancionador.
Art. 10è. Vigència.
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener
de 2022 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva
modificació. Mentre, regirà la vigent. .
La Vall de Bianya, a 19 d’octubre de 2021.
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