ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DELS
RESIDUS MUNICIPALS DE LA NOGUERA
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 150 i 152 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 pels articles
39 i 43 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, i de conformitat amb allò previst als articles 15 a 19 del
Reial decret legislatiu 2/2004, el Consell Comarcal de la Noguera estableix la taxa per la prestació
del servei de recollida selectiva i transport de residus municipals de la Noguera, la qual es regeix
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del Reial
decret legislatiu 2/2004.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida selectiva de les diverses fraccions dels residus
municipals generats a la comarca de la Noguera (envasos lleugers, vidre, paper i cartró, paper
comercial, orgànica i rebuig) i el seu transport al Dipòsit controlat de la Noguera o a la planta de
compostatge, de tractament o de selecció que correspongui.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius els ajuntaments de la comarca de la Noguera que tinguin delegades en el
Consell Comarcal, mitjançant conveni, les seves competències en la gestió dels serveis de
recollida selectiva i transport dels residus municipals.
Article 4. Quota tributària
Les quotes tributàries per la prestació del servei de recollida selectiva i transport dels residus
municipals són les que es determinen mitjançant les tarifes següents:
I) Servei de recollida i transport de les fraccions envasos lleugers, vidre, paper i cartró, orgànica i
rebuig:
Els criteris per a determinar aquestes tarifes són:
 Nombre de contenidors en servei a cada municipi.
 Nombre de buidades de contenidors en servei a cada municipi, en funció del nombre
d’aquests i de la freqüència de la recollida.
Les tarifes corresponents a les diferents fraccions són les següents:
Fracció
Envasos lleugers
Vidre
Paper i cartró

Orgànica

Tipus contenidor
Càrrega bilateral
Càrrega superior
Càrrega posterior
Càrrega bilateral
Càrrega superior
Càrrega bilateral
Càrrega superior
Càrrega posterior
Càrrega bilateral
Càrrega posterior
Càrrega
posterior
vehicle satèl·lit

Tarifa contenidor €
280,15
113,84
54,44
266,05
83,33
280,15
119,47
50,71
309,97
27,75
27,75

Tarifa buidada €
2,77
2,77
3,03
3,03
4,89
8,68
3,33
3,49

Rebuig

Càrrega bilateral
Càrrega posterior
Càrrega
posterior
vehicle satèl·lit

321,62
55,41
55,41

12,13
2,67
3,96

II) Servei de recollida i transport de la fracció de paper comercial:
La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei és d’1,50 € per habitant/any. Per a la fixació
del nombre d’habitants es prendrà com a referència les últimes xifres oficials de població
aprovades. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de prestació del servei
durant l’any.
Article 5. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la realització
del servei.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acrediten el primer dia
de cada mes natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta
data, la primera quota s’acredita el primer dia del mes següent.
Article 6. Normes de gestió
1. En base a les tarifes regulades en l’apartat I, l’import de la quota anual corresponent a cada
ajuntament i per a cada fracció es determinarà de la forma següent:
-Nombre anual buidades: nombre contenidors x dies setmanals recollida x 52 setmanes
-Quota anual: (nombre contenidors x tarifa contenidor) + (nombre anual buidades x tarifa buidada)
Una vegada s’hagi determinat l’import de la quota anual corresponent a cada ajuntament per a
cada fracció i s’hagi comunicat als ajuntaments, s’ha de liquidar per mesos naturals vençuts dins
de la primera quinzena del mes següent.
2. La tarifa regulada en l’apartat II, una vegada s’hagi determinat l’import de la quota anual
corresponent a cada ajuntament en funció del nombre d’habitants i s’hagi comunicat als
ajuntaments, s’ha de liquidar per trimestres naturals vençuts dins del primer mes del trimestre
següent.
3. El sistema preferent per al cobrament de les quotes és el de domiciliació bancària llevat que
l’ajuntament opti expressament pel de transferència bancària.
Article 7. Infraccions i sancions
La qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions corresponents s’ha d’ajustar al que
disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003.
Disposició transitòria
Per a l’any 2019 s’estableix que per a la determinació de la quota anual corresponent a les tarifes
de les diferents fraccions regulades en l’apartat I de l’article 4 d’aquesta ordenança es prendran
com a referència el nombre de contenidors i les freqüències de recollida fixats de comú acord
amb els ajuntaments amb motiu de la implantació del nou sistema de recollida.
Diligència de Secretaria
La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va ser
aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 10 d'octubre de 2018 i va
estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 203 de 19 d'octubre de 2018, al diari “La
Mañana” i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions, pel

que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha estat publicat el seu text íntegre en el BOP de
Lleida núm. 239 de data 12 de desembre de 2018. Entra en vigor el dia 1 de gener de 2019 i
manté la seva vigència fins que es modifiqui o es derogui expressament.
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