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ORDENANÇA NÚMERO 12 

TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS 

 

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 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 la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminants, 

l’ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, 

que es regiran per la present Ordenança. 

 

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

Article 2n. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i 

tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les 

activitats domèstiques. 

b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar. 

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a 

conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com 

aparcaments, trasters o magatzems. 

2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i 

electrònics; roba; piles; acumuladores; mobles i altres objectes de la llar; els residus i runa procedent 

d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de la neteja de vies 

públiques; zones verdes; àrees recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recollida, transport i 

tractament de 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, o els locals o solars situats en 

places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 
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d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, o 

els locals o solars, els quals podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són 

els beneficiaris del servei. 

 

Article 4t. 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 5è. Exempcions i bonificacions 

1. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra de la taxa a favor d’aquells subjectes 

passius que  reuneixin els següents requisits: 

• El bé immoble es constitueixi com habitatge habitual del subjecte passiu. S’entén per habitatge 

habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. 

• Que els ingressos bruts anuals per càpita de la unitat familiar no superin els 7.000,00€. 

La sol·licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de: 

• Certificat de convivència 

• Fotocòpia de la última declaració de renda presentada davant de l’Agència Tributària, dels 

membres de la unitat familiar, o en cas de no haver-la de presentar, certificat emès en aquest sentit per 

l’Agència Tributària, acompanyat de certificat dels ingressos totals percebuts en l’exercici 

immediatament anterior i emès per l’òrgan pagador corresponent. 

2. Tant sols podran gaudir de les bonificacions anteriors aquells contribuents que estiguin al corrent 

de pagament dels impostos i taxes municipals. 

El termini per a la sol·licitud de la present bonificació finalitzarà el dia 31 de gener. 

La bonificació només podrà atorgar-se amb referència a l’habitatge on els sol·licitants figurin 

empadronats. 

Aquestes reduccions seran vàlides per un any, i caldrà tornar a fer la sol·licitud si es vol obtenir la 

reducció un altre any. 
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Article 6è. Quota tributària 

EPÍGRAF PRIMER: HABITATGES 

 CONCEPTE QUOTA (€) ANUAL 

1 Habitatges plurifamiliars      140,00€ 

2 Habitatges unifamiliars      165,00€ 

3 Locals sense activitat        20,00€ 

 

Article 7è. Meritament 

1. La taxa es merita 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 recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges 

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 es meritaran el primer dia 

de cada trimestre natural. Pel cas d’altes, el meritament serà efectiu el mateix trimestre en què s’hagi 

produït l’alta, i pel cas de modificacions, baixes i/o exclusions, el meritament serà efectiu a partir del 

pròxim trimestre natural, en què s’hagin produït les modificacions, baixes i/o exclusions 

 

II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials 

Article 8è. Fet imposable 

1. Són 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. 

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, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 

b) Recollida, transport i tractament de residus domèstics generats per les indústries 

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’hotelera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com la 

resta del sector serveis. 

4. La taxa establerta en l’apartat 2.a) d’aquest article es incompatible amb la taxa prevista a 

l’article 2.1.c) de l’ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels residus 
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comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la realització 

d’activitats domèstiques en locals comercials inactius. 

 

Article 9è. 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 resultin beneficiades o afectades per la prestació del servei. 

2. 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 escau, les quotes satisfetes sobre 

els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 10è. Supòsits de no subjecció 

No estaran subjectes al pagament de la taxa: 

1. Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables a municipals 

que acreditin que les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un gestor autoritzat per 

l’Agència de Residus de Catalunya i homologat. 

A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 

assimilables als municipals, vindran obligats a : 

a) Acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un o més gestors autoritzats, la recollida, 

tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. 

b) Presentar una relació on constin els diferents tipus de residus generats, les quantitats de 

cadascuna de les fraccions i els lliuraments efectuats als respectius gestors autoritzats. Aquestes dades 

s’han de justificar documentalment. 

Cas que no es porti a terme l’acreditament i la declaració esmentada en la forma i terminis 

previstos en la present ordenança, l’ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora 

d’aquests residus s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació establerts per l’ajuntament, i 

per tant, tindrà la condició d’obligat al pagament de la taxa aquí regulada. No obstant això, restaran 

subjectes aquells contribuents que nomes acreditin la recollida per gestor autoritzat d’una part dels 

residus generats, en la part de la fracció no recollida pel gestor autoritzat. 

2. Els titulars d’activitats generadores de residus industrials en aquella fracció no assimilable a 

residu municipal. 
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Article 11è. 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 12è. Quota tributària 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament 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 als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu i de la 

seva ubicació. 

2. A aquest efecte, les quotes que s’aplicaran seran les següents segons l’activitat: 

EPÍGRAF SEGON: LOCALS INDUSTRIALS I COMERCIALS 

 Tipus de local Quota anual 

1  Locals de venda de productes de tota mena en règim d’autoservei 

 amb superfície > 1.000 m2 2.144,63€ 

2 Locals de venda de productes de tota mena en règim d’autoservei 

 amb superfície > 500 m2 fins a 1.000 m2 1.661,45€ 

 

3  Locals de venda de productes de tota mena en règim d’autoservei amb 

  superfície > 300 m2 fins a 500 m2  1.246,40€ 

 

4 Fondes, indústries, locals de venda de productes d’alimentació en 

 règim d’autoservei amb superfície < 300 m2, establiments bancaris, 

 sales d’espectacle(cinemes, discoteques) i similars.    830,72€ 

 

5 Cafès, bars, tavernes i anàlegs, venda al detall de comestibles, 

 ultramarins, carns, peixateries i similars.    623,00€ 

6 Altres establiments comercials.    415,00€ 

 

7 Establiments de màquines d’auto-vendes, per màquina    105,00€ 

 

8 Local desconnectats legalment del servei    415,00€ 

 

EPÍGRAF TERCER: LOCALS PROFESSIONALS I DESPATXOS 

 

1 Locals professionals i despatxos   207,60€ 
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EPÍGRAF QUART: HABITATGE + ACTIVITAT. 

 

La quota resultant serà la suma de les dues quotes parcials, amb una reducció a la quota de l’habitatge 

unifamiliar del 50% 

 

EPÍGRAF CINQUÈ: HABITATGES I LOCALS els quals tenen els contenidors de les escombraries a una 

distància > 300 metres. 

 

La quota serà el 50% de la quota normal per l’epígraf que és aplicable. 

 

EPÍGRAF SISÈ: LOCALS D'OBERTURA TEMPORAL 

 

Locals comercials amb obertura temporal, la quota serà proporcional al temps d’obertura durant l’any 

 

EPÍGRAF SETÈ: COMERÇ DE VENDA AMBULANT, MERCAT SETMANAL 

 

 Tipus de comerç Quota anual 

 Parada d’articles d’alimentació     75,80€ 

 Parada d’articles no alimentaris     49,00€ 

 

 

Article 13è. Acreditament 

En els supòsits d’activitats que ja consten al cens, el meritament esdevé el dia 1 de gener, amb 

cobraments trimestrals. Totes les baixes i modificacions que afectin a aquestes tindran efectes a partir 

de l’exercici següent. 

En les supòsits de nova alta, el meritament esdevé amb l’inici de l’activitat. S’aplicarà però prorrateig 

trimestral (es tributarà pels trimestres que resten per acabar l’exercici, incloent el trimestre en què s’hagi 

produït l’alta). 

Els obligats al pagament de la taxa regulada en aquests ordenança que optin per la prestació del servei 

que configura el fet imposable de la taxa a través de gestor autoritzat amb els requisits establerts en 

l’article 10è d’aquesta ordenança, vindran obligats a presentar abans del dia 30 de desembre de cada 

exercici la sol·licitud i la documentació que acrediti el compliment dels esmentats requisits. Si 

transcorregut aquest termini, l’obligat al pagament no optés o renuncies a l’opció citada quedaran 

inclosos en el padró fiscal de la taxa i subjecte a la recepció del servei de recollida municipal. 

 

III. Normes comunes 

Article 14è. Declaració i ingrés 

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els 
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subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la 

declaració d'alta corresponent. 

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 realitzat la declaració. 

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula, o 

bé de forma fraccionada per trimestres naturals. 

 

Article 15è. Infraccions i sancions 

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 la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició addicional 

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 

de la promulgació de normes posteriors 

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 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 22 de 

desembre del 2016. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2017 i hi romandrà fins la 

seva modificació o derogació expressa. 


