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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Article 1 
 
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 per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), 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 contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de 
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament dels 
residus domèstics. 

 
Article 2 
 
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 dels residus generats en comerços i serveis, com a 

conseqüència d’activitats domèstiques i ens locals sense activitat comercial o per a 
usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem. 

 
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i 
electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres 
menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies 
publiques; zones verds; àrees recreatives; animals domèstics morts i vehicles abandonats. 
 
Article 3 
 
Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport i tractament dels 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 a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 
d’arrendatari, fins i tot, a precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
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Article 4 
 
Responsables i Successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i 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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 5 
 
Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

Habitatges  
 
 

Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar o allotjaments que no excedeixin de 10 places 

 
 

117,39 € 

 
Article 6 
 
Beneficis fiscals 
 
1. Bonificacions per raó de la capacitat econòmica: 
 
Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota de la taxa aquells contribuents que reuneixin 
els requisits següents:  
 
a) Que hagin obtingut l’exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que 
s’expressen en el quadre següent, en relació amb els residents en l’habitatge: 
 

Residents Renda màxima 

1 9.159,19 

2 15.570,63 

3 o més 18.318,38 

 
b) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres 
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. En els casos de separació o divorci de parelles 
que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a 
cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual 
en té l’ús per sentència.  

 
c) Per poder gaudir de la bonificació, els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a 
l’Ajuntament, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència 
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Tributària, el qual resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda 
obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge. 
 
2.Reducció a famílies nombroses: 
 
Gaudiran de la bonificació del 50% en la quota de la taxa, els contribuents que ostentin la 
condició de titular de família nombrosa i que acreditin que els ingressos familiars no superen 
els 21.726,00 € bruts anuals. (€ bruts anuals referits a exercici anterior) 
 
A. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:  

a) Acreditar que s'està en possessió del títol oficial de família nombrosa expedit per la 
Generalitat de Catalunya, en vigor.  

b) Que l'immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família. 
Aquesta residència s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de 
la família en l'habitatge.  

c) Acreditar que els ingressos familiars no superen els 21.726,00 € bruts anuals (€ 
bruts anuals referits a exercici anterior). 

 
B. La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat abans 
de la fermesa de la liquidació. 
 
C. Per determinar la quota bonificada, s'aplicarà la present bonificació sobre la quota íntegra 
de la taxa.  
 
3. Reducció a famílies monoparentals: 
 
Gaudiran de la bonificació del 50% en la quota de la taxa, els contribuents que ostentin la 
condició de titular de família monoparental.  i que acreditin que els ingressos familiars no 
superen els 14.484,00 € bruts anuals (€ bruts anuals referits a exercici anterior).  
 
A. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:  

a) Acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família monoparental expedit 
per la Generalitat de Catalunya, en vigor.  

b) Que l'immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família. 
Aquesta residència s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de 
la família en l'habitatge.  

c) Acreditar que els ingressos familiars no superen els 14.484,00 € bruts anuals (€ 
bruts anuals referits a exercici anterior). 

 
B. La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat abans 
de la fermesa de la liquidació. 
 
C. Per determinar la quota bonificada, s'aplicarà la present bonificació sobre la quota íntegra 
de la taxa.  
 
4. Reducció per la gestió pròpia de la fracció orgànica 
 
Bonificació del 10% pels  contribuents integrats dins de la xarxa de compostatge casolà 
mitjançant sistema homologat i reconegut per l’Ajuntament, prèvia inspecció municipal. 
L’interessat haurà de sol·licitar la seva integració en la xarxa expressament i en temps suficient 
a través de la corresponent instància. 
 
5. Reducció per aportacions anuals a la deixalleria: 
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Bonificació del 10% per a les famílies que acreditin entre 10 entrades o més de residus a la 
deixalleria municipal durant d’exercici.  Els lliuraments a la deixalleria no podran ser del mateix 
dia i no podran consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, ni runes, 
tret dels voluminosos i la poda. 
 
Les bonificacions dels punts 4 i 5 seran acumulables.  
 
Els sol·licitants podran presentar les peticions a l’ Ajuntament fins el 31 de desembre de l’any 
corrent.  
 
Les bonificacions/reduccions s’hauran de sol·licitar anualment. Pel que fa a la 
bonificació/reducció dels apartats 1), 2) i 3) podrà ser aplicada de forma automàtica, sense 
sol·licitud prèvia, si es compleixen els requisits i l’Ajuntament pugui disposar de la informació 
sobre les famílies nombroses i monoparentals de la ciutat, a través de la informació que pugui 
facilitar la Generalitat de Catalunya i pugui disposar de la consulta de les dades fiscals que 
disposa l’Agència tributària, prèvia autorització per part dels interessats. 
 
La valoració de l’apartat 1), 2) i 3) correspondrà al departament de serveis socials i la valoració 
dels apartats 4 i 5 al departament de medi ambient. 
 
Article 7 
 
Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita 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 estigui establert i en funcionament. 
 
2. Les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà 
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. 
 
Article 8 
 
Règim de declaració i ingrés 
 
1. Dintre 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 i presentaran, a aquest 
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els 
correspongui, segons el que estableix en l’article anterior. 
 
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, o 
s’hagi produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament. 
 

II. TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA, TRANSPORT I  
TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.  

 
Article 9 
 
Fet imposable 
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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, transport i tractament dels residus comercials.  
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la 
prestació dels serveis de recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat 
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els 
mercats, així com de la resta del sector serveis.  
 
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 35.4 de la Llei general tributària que:  
 

a) Sol·licitin la prestació.  
 

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.  
 
2.1 Gestió de residus mitjançant gestor privat 
 
No estan subjectes al pagament de la taxa per la prestació dels serveis de recollida de residus 
comercials i industrials assimilables als municipals: 
 
Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als 
municipals que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren 
separadament a un transportista que hagi realitzat la comunicació prèvia davant l’Agència de 
Residus de Catalunya i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de 
Catalunya per a cadascuna de les fraccions recollides i que lliuri les diferents fraccions a un 
gestor/s autoritzat/s per l’ARC (planta/es de tractament a on es transporta cada fracció  per a la 
seva recuperació, valorització o eliminació). 
  
Els titulars d’aquestes 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 gestió dels residus que produeix l'activitat. 
  
L’acreditació s’haurà de presentar davant l'Ajuntament durant el primer trimestre de l'any o en 
el termini d'un mes comptador des de l'inici de l'activitat generadora del residu, si aquest ha 
tingut lloc amb posterioritat. 
  
Si la justificació de que l'activitat disposa d'un servei privat de gestió de residus comercials o 
assimilables a domèstics es informat favorablement pels serveis tècnics municipals, l'activitat 
no restarà subjecte a la taxa durant l'exercici corrent, atès que estan complint amb les seves 
obligacions mitjançant un servei privat. La resolució de no subjecció a la taxa d'escombraries 
comercials durant l'exercici corrent serà resolt mitjançant Decret d'Alcaldia. 
  
Per a exercicis successius, l’acreditació s’haurà d'efectuar durant el primer trimestre de cada 
any. 
  
2.2 L’acreditació es durà a terme presentant els següents documents: 
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a) Còpia del contracte amb l’empresa gestora 
b) Homologació de l’empresa gestora per part de l’Agència de Residus de Catalunya 
c) Còpia de la darrera factura pagada a l’empresa gestora, la qual ha d’acreditar que 

actualment es presta el servei 
d) Llistat de residus sobre el que realitza el servei l'empresa gestora, junt amb 

la documentació justificativa de la retirada exigible per la normativa vigent (albarans, 
fulls de seguiment, etc.). 

  
3. Cas que no es porti a terme l'esmentada acreditació 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, transport i tractament que te 
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí 
regulada. 
 
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 i Successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i 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. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 12 
 
Beneficis fiscals 
 
1. Gaudiran d’una reducció del 50%, el primer any, en la taxa d'escombraries comercials els 
que obrin un negoci.  
 
Article 13 
 
Quota tributària  
 
1. Les tarifes es computaran segons la superfície dels locals i l'assignació de cada activitat a 
un dels grups definits en funció de la producció estimativa de residus no pròpiament industrials 
i la tipologia dels mateixos, excepte el grup 0 que tindrà tarifa única.  
 
2. La superfície computable serà la que consti en la matrícula o declaració d’alta de l’impost 
sobre activitats econòmiques (IAE), sens perjudici de les facultats de comprovació de la 
veracitat de les dades, als efectes de l’aplicació d’aquesta taxa.  
 
Cas que la superfície no figuri en la matrícula abans esmentada, o no es disposi d’aquesta,  es 
tindrà en compte, successivament, la superfície que consti en el cens d’obligats tributaris o en 
l’expedient tramitat per a l’obtenció de la corresponent tràmit administratiu d’obertura de 
l’establiment, o en la fitxa cadastral de l’immoble, si escau.  
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De no obtenir la superfície pels mitjans exposats, el serveis competents de l’Ajuntament 
procediran a efectuar l’oportuna mesura. 

 
3. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

Grup 
 
 

Fins a 
50m2 (€) 
 

De 51 a 
150 m2 (€) 
 

De 151 a 
300 m2 (€) 
 

De 301 a 
500 m2 (€) 
 

De 501 a 
1000 m2 (€) 
 

Més de 
1000 m2 (€) 
 

0 72,72 € 

1 229,78 256,30 322,56 410,11 464,04 525,95 

2 318,82 358,98 458,38 589,71 670,59 763,51 

3 586,69 667,07 865,75 1.128,53 1.290,18 1.476,04 

4 765,30 872,46 1.137,36 1.476,55 1.692,02 1.939,92 

 
4. Amb vista a la liquidació de la taxa regulada en l’apartat anterior, s’estableixen els grups 
d’activitats següents:  
 

Grup Activitat 

0 

Locals comercials sense activitat, locals partits polítics, locals entitats, 
locals associacions I professionals i/o activitats econòmiques sense locals 
I garatges comunitaris. 

 
 
 
 
 
  

  

1 

Arranjament de roba 

Activitats recreatives 

Agències de viatges 

Autoescoles 

Botiga Benzinera 

Centres de repàs escolar 

Centres educatius (escoles bressol, guarderies, jardins d’infància, 
primària, secundària, batxillerat i ensenyament universitari)  

Clíniques dentals i altres clíniques mèdiques, òptiques 

Clíniques veterinàries, perruqueria canina i tendes d’animals 

Copisteria, impremtes, tendes d’informàtica 

Despatxos de fusters, paletes, lampistes... 

Drogueries 

Escoles de música 

Estancs 

Farmàcies 

Ferreteries 

Gestories, immobiliàries i asseguradors 

Gimnasos 
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Licoreries 

Llibreries, papereries, quioscos 

Lloguer de béns de consum 

Locutoris 

Oficines administracions sense restauració 

Perfumeries, centres d’estètica i bronzejat, perruqueries, salons de 
bellesa 

Rellotgeries, joieries 

Reparació de calçat 

Reparacions de béns mobles, industrials i comercials 

Serveis de neteja 

Serveis de professionals (advocats, arquitectes, tècnics financers, 
publicitat...) 

Serveis d'hostatgeria sense bar 

Serveis informàtics 

Tendes d’adobs, llavors i altres 

Tendes d’esports 

Tendes de fotografia 

Tendes de llaminadures 

Tendes de regals 

Tintoreries 

Venda de calçat, venda de roba, llenceries, merceries 

Venda de pintures 

Venda d'electrodomèstics i maquinària 

Venda d'instruments musicals 

Venda i reparació i rentat de vehicles 

Videoclubs, videojocs i similars 

 

Cafès i bars, pensions, i pastisseries sense servei de restauració 

2 

Fleques i forns de pa i pastisseries amb servei de restauració 

Serveis d'hostatgeria amb bar 

Sales d'espectacles: teatre, cinemes, bars amb espectacles, discoteques, 
sales d'espectacle 

3 

Autoserveis i supermercats 

Bancs i caixes 

Comerç a l'engròs d'alimentació 

Comerç minorista de productes alimentaris 

Floristeries 

Tendes de menjars preparats i rostisseries 

Xurreries 

Cafes i Bars 

Serveis postals 

4 

Residències 

Restaurants i pizzeries 

Serveis d’hostatgeria amb restauració 

 
Les activitats s'integren en el grup que correspongui, independentment que estiguin o no 
obligats o estiguin o no donades d'alta en altres tributs.  
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Article 14 
 
Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei pel servei de recollida, transport i tractament i de residus i 
deixalleria es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.  
 
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa 
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 
els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.  
 
Article 15 
 
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 i deixalleria vindran obligats a practicar 
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular 
la sol·licitud del servei. 
 
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 10.2 de la present Ordenança que no 
acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 31-12-2003 figurin 
com a subjectes passius de la taxa per eliminació d’escombraries comercials exigible en 
aquella data, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la 
present Ordenança aprovi l’Ajuntament. 
 
3. El pagament d’aquesta taxa per part dels subjectes passius que tinguin domiciliat 
bancàriament el pagament, es realitzarà fraccionat en dos terminis que s’establiran en el 
calendari fiscal. 
 
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 
 
Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada a 7 de 
novembre de 2019, serà d’aplicació des del 1r dia de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no 
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
 
 


