AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)
Ordenança Fiscal núm. 11
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS URBANS
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que disposen els articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 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 el Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries, que es regiran per la
present Ordenança.
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
i la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als
habitatges particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat
anterior.
2. Als efectes d’aquesta ordenança es consideren escombraries domiciliàries i
residus urbans les restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja
normal dels domicilis particulars.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques
o de seguretat, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos
e) No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades
ruïnoses o que tinguin la condició de solar o terreny així com, els habitatges
que no disposin de llum o d’aigua la qual cosa comporta la seva condició de
no habitable (previ informe tècnic corresponent).
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans domiciliaris 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 situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui
a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. 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 requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
S’estableix una bonificació del 20% de la taxa de residus municipals domèstics a
favor dels subjectes passius que acreditin disposar d’un compostador casolà, be
sigui de titularitat municipal (cedit per l’Ajuntament al particular), bé sigui
d’adquisició pròpia.
A aquest efecte el tècnic que realitza el seguiment de les campanyes de
compostatge casolà, emetrà el corresponent informe favorable per a l’aplicació de
la bonificació en el període que es fixi en cada campanya.
En cas de contribuents que no s’hagin adherit a les campanyes municipals però que
gestionin els residus orgànics que produeixen mitjançant compostadors, serà
preceptiu la sol·licitud de l’interessat per obtenir la bonificació.
Per als exercicis següents es prorrogarà la bonificació sempre i quan se segueixin
les tasques de compostatge, que seran comprovades pels serveis tècnics
municipals.
Article 6. Quota tributària
Art. 6.- Quota tributària
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge, que
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
QUOTES :
Epígraf primer :
A) Per cada habitatge
B) Habitatges amb una sola persona **
C)Recollida domiciliaria dels nuclis i
disseminats de Navata, i/o
habitatges
desocupats.






Anuals

Trimestrals

Habitatges
192,80€
66,00€

48,20€
16,50€

192,80€

48,20€

** Nomes s’aplicarà aquesta tarifa en els habitatges ocupats per persones
majors de 65 anys que visquin soles.
Aquesta tarifa no es d’aplicació als habitatges de temporada o desocupats.
Per a gaudir de l’aplicació de la tarifa d’una sola persona, es necessària la
sol·licitud de l’interessat i la presentació de la documentació següent:
Certificat empadronament i convivència i declaració de l’interessat que reuneix
les condicions establertes per a gaudir d’aquesta tarifa.

Una vegada concedida l’aplicació de la tarifa de l’apartat B) epígraf primer, els seus
efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat i en el trimestre natural que
correspongui i no pot tenir caràcter retroactiu.
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Article 7. Meritació i període impositiu
1.Immobles abonats al servei municipal d’aigua
El període impositiu coincideix amb els trimestres naturals. L’acreditament de la
taxa es produeix el primer dia del període impositiu.
Pels abonats al servei d’aigua, l’alta en padró serà simultània a la contractació del
servei d’aigua. Quan es produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament
les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de
cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació. En els casos de
variacions de titularitat, nomes es liquidarà el trimestre corresponent al subjecte
passiu que produeixi la baixa.
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà trimestralment. La
recaptació es realitzarà trimestralment, o bé mitjançant rebut independent expedit
pel propi ajuntament o bé unificat amb el rebut del consum d’aigua, si bé la quota
de la taxa de residus municipals figurarà com a concepte independent del consum
d’aigua.
Quan el consum d’aigua d’un immoble correspongui a varis habitatges i s’efectuï
per un sol comptador, la taxa de residus municipals s’aplicarà per l’import que
correspongui en funció del nombre d’habitatges reals.
2.Immobles no abonats al servei municipal d’aigua
El període impositiu coincideix amb trimestres naturals. L’acreditament de la taxa
es produeix el primer dia del període impositiu.
La gestió d’aquestes taxes es realitzarà per padró que es confeccionarà
trimestralment. La recaptació així mateix es realitzarà amb caràcter trimestral.
Quan es produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament les
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s’hagi produït la variació. En els casos de variacions de
titularitat, nomes es liquidarà el trimestre corresponent al subjecte passiu que
produeixi la baixa.
Els subjectes passius del immobles que no tinguin connexió al servei d’aigua,
hauran de presentar una declaració d’alta a l’Ajuntament, així com les
corresponents modificacions.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1.Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula.
A aquest efecte una vegada comunicada l’alta corresponent, l'Administració
practicarà i notificarà l'oportuna liquidació.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de
la data en què s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, en el període que aprovi i
anunciï l’Ajuntament.
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials.
Article 9. Fet imposable
1. Els serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector
privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la
normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i eliminació dels
residus comercials.
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2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació del residus comercials.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per
l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats,
les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord
amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Article 10. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es
defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant
l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament
i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament
s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita
entrada en vigor.
3. Cas que no s’acrediti l’extrem esmentat en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i
industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i
eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de
subjecte passiu d’aquesta taxa.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11. Responsables
1. Són 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 12. Quota tributària
1.La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles en els quals
es desenvolupi l’activitat generadora del residu.
Epígraf segon :
A)Perruqueries, despatxos professionals,
oficines
bancàries
i
altres
locals
industrials o mercantils no expressament
tarifats de naturalesa similar ...
B)
Bars,
botigues,
cafès,
lloguer
d'habitacions i similars

Establiments

192,80€
242,60€

48,20€
60,65€
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C)Supermercats i restaurants
D) Hotels i fondes.

242,60
386,60€

60,65€
96,65€

Article 13. Meritació i període impositiu
La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus
comercials, es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei
El període impositiu coincideix amb els trimestres naturals. L’acreditament de la
taxa es produeix el primer dia del període impositiu.
Quan es produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament les
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s’hagi produït la variació. En els casos de variacions
de titularitat, nomes es liquidarà el trimestre corresponent al subjecte passiu que
produeixi la baixa.
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà trimestralment. La
recaptació es realitzarà trimestralment, o bé mitjançant rebut independent expedit
pel propi ajuntament o bé unificat amb el rebut del consum d’aigua, si bé la quota
de la taxa de residus municipals figurarà com a concepte independent del consum
d’aigua.
Article 14. Règim de declaració i ingrés
1.Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del
servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, l’ajuntament
practicarà la corresponent liquidació amb notificació als interessats.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10 de la present Ordenança
que figuressin el darrer dia del període impositiu com a subjectes passius de la taxa
per recollida tractament i eliminació de residus i no acreditin la contractació del
servei d’eliminació amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal
que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi
l’Ajuntament.
Article 15. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb les
taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que
disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Navata el dia 19
d’octubre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.
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NAVATA, 14 d’octubre 2011.
L’alcalde,

Jaume Homs Campamar.

Modificació
Modificació
Modificació
Modificació
Modificació
Modificació
Modificació
Modificació

Aprovació
pel Ple

Publicació aprovació
provisional

Publicació
aprovació definitiva

19/10/11
17/10/12
09/10/13
15/10/14
14/10/15
19/10/16
15/11/17
31/10/18

BOP núm. 204- 25.10.11
BOP núm. 204- 23.10.12
BOP núm. 205- 24.10.13
BOP núm. 203- 23.10.14
BOP núm. 208- 28.10.15
BOP núm. 210- 03.11.16
BOP núm. 222- 21.11.17
BOP núm. 213- 07.11.18

BOP núm. 237- 14.12.11
BOP núm. 240- 17.12.12
BOP núm. 236- 11.12.13
BOP núm. 242- 19.12.14
BOP núm. 237- 10.12.15
BOP núm. 244- 23.12.16
BOP núm. 247- 30.12.17
BOP núm. 247- 28.12.18
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