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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. 

TAXA PER RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES. 

 

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 (TRHL) i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest Text legal i del Decret legislatiu 

1/2009, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix 

la taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 

residus sòlids, urbans i assimilats que es regirà per aquesta ordenança i per la normativa 

concordant aplicable. 

Article 2.- Fet aplicable. 

1.-  Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida, transport, 

tractament,  eliminació d’escombraries i altres residus municipals i assimilats a aquesta 

prestació, als domicilis particulars, per les activitats industrials, comercials, de serveis i 

professionals i totes aquelles altres tasques que integren el concepte de gestió establert a 

l’article 40 del text refós de la Llei reguladora de residus de Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

2.- També constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la deixalleria municipal per 

part de les persones físiques i jurídiques. 

Article 3.- Subjecte passiu. 

1.- Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuent,  les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35-4 de la Llei General Tributària: 

a) Que ocupen o utilitzen un habitatge que té posat a la seva disposició la prestació del 

servei per part de l’Ajuntament i que resultin beneficiades pel mateix, ja sigui a títol de 

propietari, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre. 

b) Que ocupen o utilitzen un local, un establiment o similar a on es duu a terme una 

activitat econòmica, (comercial, professional o industrial), que té posat a la seva 

disposició del servei per part de l’Ajuntament i que resultin beneficiades pel mateix, ja 

sigui a títol de propietat, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre. 

c) Que essent propietari d’un habitatge, local o establiment o similar tinguin posat a la 

seva disposició la prestació del servei per part de l’Ajuntament, encara que  no se’n faci 

ús. 

2.- Tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent en els supòsits a) i b) 

anterior, els propietaris dels habitatges, locals o establiments el  qual podran repercutir les 

quotes satisfetes sobre els usuaris que són beneficiaris del servei, tal com estableix l’article 

23-2 del TRHL. 

3.- La taxa es liquida per cada unitat de local, d’establiment o d’habitatge encara que no figuri 

així en el cadastre de béns immobles de naturalesa urbana. 

4.- Es subjecte passiu de la taxa que s’estableix en l’apartat segon de l’article anterior, les 

persones físiques i jurídiques que utilitzin el servei municipal de deixalleria i que es 

dediquin al comerç o a la indústria. 

Article 4.- Responsables. 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors 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 43 de la Llei General Tributària. 



 

Article 5.- Bonificacions. 

1.-  El subjecte passiu tindran dret a una bonificació de la quota en els següents casos: 

 Bonificació  

a) El servei prestat a un habitatge o masia situats a una distància superior a 500 

metres del punt d’aportació. 

 

50% 

b) Els habitatges en que el total de rendes de tots els membres  de la unitat 

familiar no excedeixi de 7.500 €/anuals. 

 

50% 

c) Per les activitats econòmiques el titular de les quals  acrediti que disposa 

d’una certificació de gestió ambiental que inclou els residus generats (ISO 

14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental). 

 

 

80 % 

d) Els establiments  i locals dedicats al comerç (epígraf 2 i 3) i els hotels de 

menys de 15 habitacions  que restin oberts al públic, com a mínim durant 10 

mesos a l’any. 

 

20 % 

2.-  Aquestes bonificacions tenen caràcter pregat per la qual cosa caldrà sol·licitar-les i 

acreditar el compliment de les condicions establertes. 

3.-  La forma d’acreditar la procedència d’aquestes bonificacions serà la següent: 

Apartat a)  –  Informe de la Policia Local. 

Apartat b) –  Declaració de renda. Si no està obligat a prestar declaració de renda, 

documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar (salaris, pensions, 

lloguers, rendiments bancaris i altres rendes). 

Apartat c)  – Certificat que acrediti que l’activitat està certificada segons els sistemes de gestió 

ambiental EMAS o ISO 14000 emesos per una empresa certificadora acreditat per 

l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o bé que els serveis han estat 

reconeguts amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental pel Departament 

competent de la Generalitat de Catalunya. 

Apartat d) – Certificat d’inici i tancament d’activitat.  

4.- En qualsevol dels supòsits de bonificació, caldrà acreditar haver liquidat prèviament la taxa 

i no tenir cap deute amb l’Administració Municipal, per cap concepte. 

Article 6.- Quota tributària.  

1.-  La base de la taxa pel servei de recollida, transport, tractament, eliminació d’escombraries i 

d’altres residus sòlids urbans serà la unitat d’habitatge, o la unitat de local o establiment. 

2.- A aquests efectes s’estableixen les tarifes següents: 

Epígraf primer.- Habitatges : 

Per habitatge, pis, apartament, anàleg o similar (anuals) 200 €  
Epígraf segon.- Activitats d’hostaleria, restauració o similars. 

2.1.- ALLOTJAMENTS (hotels, hostals, residencies, fondes, etc.) 

Hotels de 4 i 5 estrelles (per habitació) 70 € 
Hotels de 3 i 2 estrelles (per habitació) 53 € 
Resta (per habitació)  40 € 
2.2.- CÀMPINGS 

Per bungalow 40 € 
Per tenda 30 € 
2.3.- RESTAURANTS, BARS, CAFETERIES, ESTABLIMENTS DE BEGUDES I ALTRES. 

Restaurants fins a 10 taules 935 € 
Restaurants fins a 15 taules 1.375 € 
Restaurants més de 15 taules 2.002 € 
Bars i cafeteries (més de 60 m

2
) 1.375 € 

Bars i cafeteries (menys de 60 m
2
) 770 € 

Bars musicals 550 € 
Guinguetes i altres instal·lacions a les platges  330 € 
* S’inclouen les terrasses. 

Epígraf tercer.- Supermercats. 

Supermercats de més de 200 m
2
. 2.640 € 



Supermercats de 100 a 200 m
2
. 1.760 € 

Supermercats de menys 100 m
2
.  1.045 € 

Epígraf quart.- Locals, establiments, magatzems dedicats al comerç, a l’industria o altres 

activitats industrials, mercantils o professionals. 

1.- Intermediaris de comerç, oficines de viatges, gestories, companyies 

d’assegurances, centres educatius, acadèmies, centres de gimnàstica, 

activitats auxiliars, serveis tècnics, publicitat, serveis de propietat 

immobiliària, serveis financers, explotació electrònica, ofimàtica, serveis de 

lloguer, sales d’exposicions, galeries d’art, serveis fotogràfics, fotocòpies, 

impremtes, publicitat, bancs, caixes d’estalvis, institucions financeres, 

consultoris mèdics, serveis de transport, serveis de neteja, serveis de 

prevenció, transport de viatgers, transport de mercaderies, magatzems de 

mercaderies, aparcaments i similars.  

 

 

 

 

 

 

 

 
180 € 

2.-  Comerç al detall de teixits, roba, llenceria, perfumeria, perruqueries, joguines, 

paper i derivats, joieria, rellotgeria i similars.   
 

200 € 
3.- Comerç al detall de mobles, electrodomèstics, pintura, serralleries, 

lampisteries, reparació de maquinària, material de construcció, farmàcies, 

estancs, premsa i similars. 

 

 
300 € 

4.-  Comerç al detall de fruites, verdures, pa, vins, begudes, carn, pastisseries, 

peixateries, jardineria i d’altres productes alimentaris i de tota classe 

d’articles, similars i clubs nàutics. 

 

 
400 € 

5.-  Comerços i magatzems a l’engròs de les activitats relacionades als apartats 

anteriors. 
 

700 € 
6.-  Fabricació i indústries en general de transformació i tractament, indústries de  

béns de consum: 
        - Fins a 500 m

2 

        - Més de 500 m
2
  

 

 
800 € 

1.600 € 
7.-   Altres locals, establiments comercials o magatzems no expressament tarifats. 220 € 
Epígraf cinquè.- Fires i mercats.  

Parades de mercat  (any) 80 € 
Fires d’artesania o similars ( per fira) 80 € 
A les activitats de l’epígraf segon, s’entén inclosa l’ocupació de la via pública amb taules i 

cadires i s’haurà de computar la superfície total o el número de taules per calcular la taxa. 

La quota íntegra de la taxa per a la utilització del servei municipal de la deixalleria, serà el 

següent: 

Runa 0,04 €/kg. 
Fusta 0,05 €/kg. 
Poda 0,04 €/kg. 
Article 7.- Període impositiu i acreditament. 

1.-  El període impositiu és l’any natural  i l’obligació de contribuir neix l’1 de gener de cada 

any. 

2.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la 

prestació del servei que hom entendrà iniciat quan l’esmentat servei estigui establert en els 

carrers o llocs on figurin els locals, establiments i habitatges utilitzats pels contribuents 

subjectes a la taxa. 

3.- Per a les activitats exercides en locals o establiments, en el cas d’inici (per primera vegada) 

o cessament de l’activitat, les quotes es meritaran de la següent manera: 

-  Si l’activitat s’inicia en el primer semestre, s’ingressarà en concepte de taxa 

corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’activitat s’inicia el segon semestre, 

es liquidarà la meitat de la quota anual. 

- Si l’activitat cessa en el primer semestre l’exercici, procedirà la devolució de la meitat 

de la quota anual. Si el cessament es produeix en el segon semestre, no procedirà cap 

devolució. 



Article 8.- 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 al Padró i presentaran, a aquest efecte, 

la declaració d'alta corresponent i ingressaran la quota que correspongui, per 

autoliquidació. 

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.-  Les quotes corresponents als habitatges i locals que  tinguin o no activitat econòmica seran 

exaccionades juntament amb el rebut trimestral corresponent al de la taxa pel servei de 

subministrament d’aigua potable i la seva gestió recaptatòria s’efectuarà en règim de 

col·laboració amb l’empresa encarregada de la prestació del servei subministrament 

d’aigua potable. 

4.-  Les quotes corresponents als establiments (des de l’epígraf segon a l’epígraf setè), 

s’exaccionaran a través d’un rebut anual derivat d’un padró específic. 

5.-  En cas d’habitatges no connectats a la xarxa de subministrament d’aigua potable es 

realitzarà en únic pagament anual. 

6.-  Per tal d’evitar  la doble imposició, els locals i establiments que disposin de comptador 

d’aigua propi i independent exclusivament per al negoci separat l’habitatge, no liquidaran 

la taxa a través de la factura de l’aigua, pel fet de liquidar-la a través del padró específic 

d’activitats comercial/industrial. 

Article 9.- Infraccions i sancions. 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que corresponguin 

en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General 

Tributària, al Reial Decret 2063/2004, de 25 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

sancionador en matèria tributaria. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 27 de 

setembre de 2016 i definitivament en data 5 de desembre  2016 (BOP de Girona núm. 232) i 

començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 

vigents. 

Vist i Plau 

L’ALCALDE,        EL SECRETARI, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


