ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Publicat al B.O.P. 30.12-1989
Article 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 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.
Article 2n Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria
de recollida domiciliària 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.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixin 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 i els que la seva recollida o abocament requereixin 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’obres.
Article 3r Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari
o, fins i tot, de precari.
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 són els beneficiaris del servei.
Article 4t Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradores de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è Exempcions
Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència o que obtingui uns
ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.
Article 6è Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la superfície, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Pessetes
1. Hotels, Fondes, Restaurants, Cafès, Bars i similars:
A) De primera categoria
12.850
B) De segona categoria
6.000
2. Indústries en general, Fàbriques, Tallers, Magazems i similars:
A) De primera categoria
9.200
B) De segona categoria
3.000
3. Botigues, supermercats i comerços en general:
A) De primera categoria
6.000
B) De segona categoria
3.000
4. Vivendes particulars:
A) Situades en el nucli urbà, zones d’eixample i residencial intensitat 1
2.450
B) Situades en zona residencial intensitat 2 i Masies
3.000
C) Situades en zona residencial intensitat 3 i zona no urbana
4.600
3.

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.

Article 7è Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicií la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la
taxa estigui establert i en funcionament.
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 Declaració i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació del servei, formalitzaran la seva
inscripció al padró corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota anual,
prorratejada per trimestres.
2. El cobrament de les quotes s’efectuaran anualment, mitjançant un rebut derivat del
padró, en els terminis que estableixi l’Ajuntament, excepte en els casos de noves altes
que es procedirà segons s’indica en el número anterior.
Article 9è

Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia
21 de setembre de 1989 i definitivament en sessió del dia 16 de novembre de 1989,
entrarà en vigor el dia 1r de gener de 1990 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
MODIFICACIONS
B.O.P núm. 313 – 31.12.1990
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 d’octubre de 1990, sobre la modificació de
les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1991, es públic
el text íntegre de les dites modificacions, de conformitat amb el propi acord i el que
disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
Primer.- Aprovar provisionalment les següents modificacions de les ordenances fiscals
vigents el 1990:
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 6è Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la superfície, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Pessetes
1. Hotels, Fondes, Restaurants, Cafès, Bars i similars:
A) De primera categoria
14.300
B) De segona categoria
6.700
2. Indústries en general, Fàbriques, Tallers, Magazems i similars:
A) De primera categoria
10.250
B) De segona categoria
3.350
3. Botigues, supermercats i comerços en general:
A) De primera categoria
6.700
B) De segona categoria
3.350
4. Vivendes particulars:
A) Situades en el nucli urbà, zones d’eixample i residencial intensitat 1
2.750
B) Situades en zona residencial intensitat 2 i Masies
3.350
C) Situades en zona residencial intensitat 3 i zona no urbana
5.150
3.

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.

B.O.P núm. 313 – 31.12.1991
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 5 de novembre de 1991, sobre establiment i
modificació de les Ordenances Fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1992, es publica el text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el
que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
Primer.- S’aproven les següents modificacions de les Ordenances Fiscals vigents, que
entraran en vigor el dia 1 de gener de 1992:
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
El paràgraf 2. De l’article 6è passa a tenir la següent redacció:
2. A aquest efecte, s’aplicarà la TARIFA següent:
1 – Vivendes particulars
2 - Botigues, comerços, bars i similars
3 – Restaurants, indústries i tallers

7.800 ptes anyals
10.700 ptes anyals
14.300 ptes anyals

B.O.P núm. 313 – 31.12.1997
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de novembre de 1997, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1998, ha quedat elevat a definitiu. Es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes locals.
Modificació d’Ordenances Fiscals per a 1998.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1998, i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa.
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Article 2n 1.
Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació del servei de recepció obligatòria
de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
allotjaments i locals o establiments.
B.O.P núm. 290 – 4.12.1998
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 27 de novembre de 1998, va acordar:
Primer .- Ratificar la modificació provisional per a l’exercici de 1999 i següents de les
Ordenances Fiscals acordada pel Ple del dia 18 de setembre de 1998, que modifica les
quotes que queden fixades en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, bars i similars
Restaurants, indústries i tallers

Pessetes
8.035
11.025
14.730

B.O.P núm. 280 – 23.11.1999
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 12 de novembre de 1999, va aprovar,
provisionalment, la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals vigents,
proposant un increment igual a l’IPC, previst en un 2%, més l’increment que
representarà prestar el servei de recollida d’escombraries diàriament.
L’exposició pública es farà mitjançant edictes al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis durant un període de trenta dies, per tal que puguin
formular-se reclamacions o suggeriments, amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi,
l’aprovació provisional esdevindrà definitiva.
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, bars i similars
Restaurants, indústries i tallers

Pessetes
9.320
12.790
17.090

B.O.P 311-28.12.2000
Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’algunes
tarifes de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2001,
no s’han presentat reclamacions.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que preveu l’article 13.3 de la Llei 39/88, de 18
de desembre reguladora de les Hisendes Locals, queden aprovats definitivament els
acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 16 de
novembre de 2000, del següent contingut:
Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les ordenances fiscals
per l’exercici de 2001, les quals quedaran en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Pessetes
9.800
13.430
17.500
22.000

B.O.P núm. 305 - 21.12.2001
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2000 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2002.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2002, - expressades en euros queden en la forma següent:

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
59,00
80,75
105,20
132,25

B.O.P núm. 311 - 28.12.2002
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2002 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenançes fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2003.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2003, queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
62,55
85,60
111,50
140,20

B.O.P núm. 313 - 31.12.2003
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 10 de novembre de 2003 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2004.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2004, queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
75,06
102,72
133,80
168,24

B.O.P núm. 314 - 31.12.2004
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2004 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2005.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2005, queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
78,80
107,85
140,50
176,65

B.O.P núm. 111 – 10.05.2005
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 2 de març de 2005 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
juliol de 2005.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes modificades de les ordenances fiscals per l’exercici de 2005, queden en la
forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
45,79
62,66
81,62
102,63

B.O.P núm. 312 - 30.12.2005
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 16 de novembre de
2005 va aprovar provisionalment la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2006.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2006, queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
99,44
136,10
177,31
222,93

B.O.P núm. 269 – 10.11.2006
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2006 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
- Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
- Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
- Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
- Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.
Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 311 – 29.12.2006
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 30 d’octubre de 2006
va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2007.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2007, queden en la forma següent:

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES

Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
124,30
170,15
221,65
278,70

B.O.P núm. 306 – 22.12.2007
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 12 de novembre de
2007 va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals
que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2008.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2008, queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES

Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
152,89
209,28
272,63
342,80

B.O.P núm. 264 – 03.11.2008
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
- Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
- Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
- Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
- Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.
Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que

tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 306 – 22.12.2008
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 va aprovar la
modificaió d’algunes de les tarifes de les ordenances fiscals, havent-se portat a terme
informació pública i resltes les al.legacions presentades (Ple del dia 18/12/2008), les
tarifes que seran vigents per l’exercici de 2009 i següents seran les que s’indiquen:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES

Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
159,01
217,65
283,54
356,51

B.O.P de 11.11.2010
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 3 de novembre de 2010 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2011 i següents


La modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
-



Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

La imposició i ordenació de les següents ordenances:
-

Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica.
Reguladora del servei d’atenció domiciliària.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions els acords de caràcter provisional

esdevindran definitius quedant aprovades definitivament tant les modificacions com les
imposicions i ordenacions de les noves ordenances.
B.O.P de 30.12.2010
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 3 de novembre de 2010 va aprovar
provisionalment:
 La modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals, i
 La imposició i ordenació de les ordenances següents:
- Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica, i
- Reguladora del servei d’atenció domiciliària.
havent-se portat a terme informació pública dels citats acords plenaris sense que s’hagin
formulat al·legacions, pel que els acords provisionals han esdevingut definitius, i-en
conseqüència- les tarifes que seran vigents per l’exercici 2011 i següents seran les que
s’indiquen:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
173,32
237,23
309,05
388,60

B.O.P de 14.11.2011
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 9 de novembre de 2011 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 3: reguladora de l’impost sobre construccions
Núm. 4: reguladora de l’impost sobre increment valor terrenys
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 10: Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 11: Taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del

següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 28.12.2011
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 10 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2012 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa;
S’aprova definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de els ordenances fiscals
per l’exercici del 2012 i següents, en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 11 treballadors

Euros
181,98
249,09
324,50
408,03

B.O.P de 14.11.2012
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat

reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 31.12.2012
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2013 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa es fan públiques les tarifes de les ordenances fiscals que seran vigents per
l’exercici del 2013 i següents, que queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Habitatge + activitat en el mateix espai
(habitatges en els que s’exerceixi en el seu interior i aprofitant alguna
habitació o dependència una activitat de despatx o d’altres característiques
sense tenir una altra entrada des de l’exterior, aquesta tarifa serà igual que
la dels comerços però portarà inclosa la d’habitatge)
Tallers i indústries amb menys de 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb més de 11
treballadors

Euros
192,89
264,03
264,03

343,97
432,51

B.O.P de 16.10.214
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 de setembre de 2014 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 7 : reguladora de la taxa per cementiri municipal
Núm. 8 : reguladora de la taxa recollida d’escombraries

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.

B.O.P de 16.12.2014
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 de setembre de 2014 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2015 i següents, que queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars
Habitatge + activitat en el mateix espai
(habitatges en els que s’exerceixi en el seu interior i aprofitant alguna
habitació o dependència una activitat de despatx o d’altres característiques
sense tenir una altra entrada des de l’exterior, aquesta tarifa serà igual que
la dels comerços però portarà inclosa la d’habitatge)
Tallers i indústries fins a 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb més de 10
treballadors

Euros
173,60
237,63
237,63

309,57
389,26

B.O.P de 09.11.2015
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2015 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2016 i següents.
-

Impost sobre Béns Immobles (ordenança fiscal núm. 1)
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
Preu públic per la utilització de locals municipals- escola vella i Corral Can
Molins (ordenança fiscal núm. 9)

Així mateix, va acordar-se de realitzar informació pública pel període de trenta dies,
amb publicació al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal
que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el
benentès que cas de no haver-n’hi els acord d’imposició i d’aprovació provisional de les
modificacions (primer i segons) esdevindran definitius.
B.O.P de 22.12.2015
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2015 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2016 i següents, que queden en la forma següent:
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Habitatges particulars
Botigues, comerços, despatxos i similars

Euros
156,24
213,87

Habitatge + activitat en el mateix espai
(habitatges en els que s’exerceixi en el seu interior i aprofitant alguna
habitació o dependència una activitat de despatx o d’altres característiques
sense tenir una altra entrada des de l’exterior, aquesta tarifa serà igual que
la dels comerços però portarà inclosa la d’habitatge)
Tallers i indústries fins a 10 treballadors
Bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb més de 10
treballadors

213,87

278,61
350,33

B.O.P de 08.11.2016
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 4 de novembre de 2016 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes i l’establiment de diferents
bonificacions a les Ordenances Fiscals que a continuació es relaciones, per l’exercici
2017 i següents.
-

Impost sobre Béns Immobles (ordenança fiscal núm. 1)
Impost sobre vehicles (ordenança fiscal núm. 2)
Impost sobre construccions (ordenança fiscal núm. 3)
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
Preu públic (ordenança fiscal núm. 9) per:
- Instal·lació, manteniment i conservació de bústies.
- Ocupació de via pública amb parades, barraques i casetes.
- Servei abastament aigua.

Així mateix, va acordar-se de realitzar informació pública pel període de trenta dies,
amb publicació d’edictes al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i tauler
d’anuncis, per tal que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o
suggeriments. Amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi els acord d’imposició i
d’aprovació provisional esdevindran definitius.

