
                                                                   
  
  
   

 

ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2018 

Ordenança Fiscal núm. 27 

 

TAXES PER LA 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 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 contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes  pels 

serveis de recollida i transport, d’escombraries i altres residus  urbans, que es regiran 

per la present Ordenança. 

 

 

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i transport 

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 i 

transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis 

següents: 

 

a) Recollida domiciliària i transport d’escombraries i residus urbans generats als 

habitatges particulars i assimilables. 

b) Recollida i transport de les restes vegetals generades en finques sense edificar. 

 

2.   Als efectes de l’aplicació del punt 1.a) anterior, 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 i residus urbans 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) Recollida de residus vegetals de finques incloses en sectors pendents de 

desenvolupament urbanístic 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció 

obligatòria  de recollida i transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 

o generats en finques sense edificar 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, locals o finques 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. 
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2.  Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 

habitatges o immobles, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes 

sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

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. Beneficis fiscals 

 

1.  Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 

pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 

pobres de solemnitat o que obtinguin  uns ingressos anuals inferiors al salari mínim 

interprofessional. 

 

2.  Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a la Regidoria de 

Serveis Socials de l’Ajuntament , acreditant els ingressos i les condicions familiars. 

 

3.  Vist l’informe emès pel/per la treballador/a Social de l’Ajuntament, la Junta de 

Govern  acordarà la concessió o denegació de exempció  sol·licitada i es notificarà a 

l’interessat. 

 

4. Si es concedís exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 

sol·licitat. 

 

Article 6. Bonificacions 

 

1. Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota tributària els subjectes passius que 

acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgànica generada 

als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap molèstia als 

veïns ni problemes higiènics de cap mena. 

 

Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà 

d’omplir una sol·licitud de bonificació de quota tributaria (sol·licitud d’autogestió de la 

brossa orgànica i declaració signada relativa a la veracitat de les dades) i es passarà a 

formar part del ‘Registre d’autogestió de la brossa orgànica’.  

 

Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota. Els 

contribuents inscrits al registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran d’aquesta 

bonificació per un període de dos anys, renovables sempre i quan no hagin variacions 

a la taxa.   Els contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser objecte d’un control 

periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es 

gestioni correctament el procés de compostatge casolà: 
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- Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica 

constant. 

-  Volum mínim de material d’1m3. 

-  Dur a terme el procediment en condicions higièniques 

-  No provocar molèsties als veïns 

 

  Per a gaudir de les bonificacions regulades a l’apartat anterior, caldrà formular la 

corresponent sol·licitud a la Regidoria de Medi Ambient de la Corporació abans del 30 

d’abril de cada any, acreditant documentalment el compliment dels requisits exigits. 

 

      A la vista de l’informe emès pel la Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, la Junta 

de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es 

notificarà a l’interessat/ada. 

 

2.  De conformitat amb el que preveu l'article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

gaudiran de les següents bonificacions, en relació a la taxa corresponent a l’habitatge 

que sigui el seu domicili habitual, els majors de 65 anys o pensionistes per raó de 

jubilació, viduïtat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d’una pensió no 

contributiva (PNC) que reuneixin tots els requisits que figuren a l’annex 1 d’aquesta 

Ordenança: 

 

Ingressos mensuals de la unitat de 

convivència 

Descompte a aplicar a la taxa 

d’escombraries 

Inferiors al salari mínim 

interprofessional 
50% 

Igual al salari mínim interprofessional 25% 

Superiors en un 25% al salari mínim 

interprofessional 
10% 

 

Aquestes bonificacions tindran caràcter anual.  

 

Article 7. Quota tributària 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 

determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del 

lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 

 

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

 

 Epígraf 1. Habitatges en casc urbà plurifamiliars o unifamiliars adossats. 

 

1. Habitatges plurifamiliars ....................................................................... 89,30 

2. Habitatges unifamiliars adossats .......................................................... 109,25 

 

 Epígraf 2. Habitatges en casc urbà unifamiliars aïllats. 

 

1. En parcel·les inferiors a 400 m2   ......................................................... 109,25 

2. En parcel·les de més de 400 m2 i fins a 700 m2   .................................... 142,95 

3. En parcel·les de més de 700 m2 i fins a 1.000 m2 .................................. 162,10 

4. En parcel·les de més de 1.000 m2 i ...................................................... 184,50 
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 Epígraf 3. Masies i disseminats. 

 

1. Per tots els d’aquesta categoria ............................................................. 76,55 

 

 Epígraf 4. Solars urbans sense edificar. 

 

1. En parcel·les inferiors a 400 m2 ............................................................. 27,30 

2. En parcel·les de més de 400 m2 i fins a 700 m2 ....................................... 35,70 

3. En parcel·les de més de 700 m2 i fins a 1.000 m2 .................................... 40,60 

4. En parcel·les de més de 1.000 m2 .......................................................... 46,05 

 

Article 8. 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 de recollida d'escombraries domiciliàries en els 

carrers o llocs on figurin els habitatges o immobles utilitzats o ocupats pels 

contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 

 

2.  Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, 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. 

 

3.  Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

Article 9. 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 el punt 3 de 

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 per la prestació del servei municipal complementari, de recollida i 

transport de residus comercials i/o industrials assimilables als municipals.  

 

Article 2. Fet imposable 

 

1.  Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida i transport pels serveis municipals 

dels residus comercials i/o industrials assimilables a municipals, generats per 

l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, 

les oficines, les comunitats de veïns, i els serveis de tot tipus, públics i privats, així 

com dels residus originats a la petita indústria que tenen la consideració 
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d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la present Ordenança i la 

Llei 15/2003 de 13 de juny. 

 

2.  Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials, artístiques, 

professionals i de serveis de tot tipus, generadors de residus comercials i industrials 

assimilables als municipals, es classificaran en funció de la fracció i el volum dels 

residus generats. Aquests establiments i locals hauran de lliurar els residus en la 

forma i condicions establertes per l’Ajuntament. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1.  Seran considerats subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques 

tant públiques com privades, les herències jacents, comunitats de béns i demés 

entitats mancades de personalitat jurídica que utilitzen o ocupen els locals, 

establiments, oficines i serveis situats a llocs, carrers, places o vies públiques on es 

presta el servei, sigui a títol de propietari dels immobles o locals, sigui a títol 

d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre. 

 

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

locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 

que són els beneficiaris del servei. 

 

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. Exempcions 

 

1. Estan exempts de la taxa els subjectes passius que després d’haver-se’ls meritat el 

tribut acreditin davant de l’Ajuntament i en les condicions que aquest estableixi que 

tots els residus comercials que produeixen són gestionats mitjançant un gestor privat 

autoritzat per l’organisme competent de l’Administració autonòmica i en el seu cas per 

l’Ajuntament. 

 

2. Estan exempts de la taxa els locals de nova construcció que pertanyen a la persona o 

a l’entitat promotora de l’edificació, es troben desocupats i no han estat objecte d’alta 

en algun dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, sempre i quan no 

s’acrediti per l’Ajuntament que, malgrat tot, generen residus comercials. 

 

Article 6. Base imposable 

 

1. En tant no es disposi de la declaració de residus de totes les activitats que estableix 

l’article 10 i a que fa referència la Disposició Addicional Única d’aquesta Ordenança, la 

base imposable de la taxa serà la unitat de local, atenent a la superfície ocupada en 
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relació amb el sector d’activitat econòmica referenciat a la classificació de l’Impost 

sobre Activitats Econòmiques (IAE) per raó del tipus d’activitat desenvolupada, 

tipologia i volum de residus generats, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2.a) 

d’aquesta Ordenança. 

 

2. Pel que fa a les galeries comercials i/o d’alimentació o els centres privats 

d’alimentació, cada lloc de venda es considera com un local independent, llevat que els 

serveis municipals considerin que el volum de residus generats per raó de l’agrupació 

faci necessari un tractament conjunt. 

 

3. Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats han de tributar per 

l’activitat a la qual correspongui la quota més alta. 

 

4. Les activitats sense I.A.E. s’assimilaran, a criteri de l’Ajuntament, en el grup 

corresponent per raó de la superfície i tipus d’activitat. 

 

5. Les comunitats de veïns que disposin de zones verdes, pàrquings o altres espais 

assimilables estaran subjectes a aquesta taxa. En el cas de zones verdes comunitàries, 

estaran exempts de satisfer aquesta taxa les comunitats que acreditin anualment la 

contractació d’un servei de jardineria que ja estigui inclòs en el registre d’activitats del 

municipi. 

 

Article 7. Quota tributària 

 

1.- Quota bàsica - La quota bàsica anual per la prestació del servei de recollida i 

transport de residus comercials de recepció obligatòria estarà en funció de  la  

superfície del local, establiment o despatx, d’acord amb les tarifes següents: 

 

Quota bàsica    

        

1.1. Fins        60 m2...................................................................................124,25 euros/any                       

1.2. Fins       100 m2..................................................................................153,25 euros/any     

1.3. Fins       200 m2..................................................................................181,80 euros/any      

1.4. Fins       400 m2..................................................................................182,85 euros/any                 

1.5. Fins     1.000 m2.................................................................................219,00 euros/any                 

1.6. Més de 1.000m2..................................................................................383,50 euros/any                 

 

   

2.- Coeficient corrector – Sobre la quota bàsica anterior, s’aplicarà un coeficient 

corrector en funció del tipus d'activitat, i fracció i volum dels residus comercials 

generats sobre la base dels costos de la seva recollida i transport: 

 

 

A) Classificació d’establiments i locals comercials i de serveis. 

 

Grup classificació / Fracció residual                               

 

GRUP A.  Generadors de rebuig                                        

 

Pàrkings 

Locals destinats a activitats no contemplades en cap altre grup 
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GRUP B.  Generadors de rebuig i cartró 

 

Comerç majorista de productes tèxtils 

Comerç minorista tèxtils, pell  i calçat 

Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica 

Comerç minorista  articles llar i construcció 

Comerç minorista vehicles i combustibles 

Comerç minorista vins i begudes 

Estancs, loteries 

Comerç minorista béns usats 

Altre comerç minorista 

Serveis telefònics i altres                               

Instal·lacions i muntatges 

Acabats d'obra 

Salons bellesa i estètica 

Editorials i arts gràfiques 

                      

GRUP C.  Generadors de rebuig i paper                                 

 

Serveis financers 

Entitats d'assegurances  

Serveis de promoció immobiliària 

Serveis de gestió propietat immobiliària 

Agències de viatges 

Serveis de publicitat i rel. públiques 

Serveis fotogràfics i fotocopiadores 

Consultoris mèdics 

Clíniques veterinàries 

Serveis jurídics, tècnics, comptables 

Serveis administratius 

Biblioteques i Museus 

Centres d'ensenyament sense menjador 

Centres i organismes oficials 

Ràdio, televisió i telecomunicacions 

 

GRUP  D. Generadors de rebuig, envasos i/o vidre                 

 

Espectacles teatrals, musicals,… 

Sales de ball i discoteques 

Activitats de joc, recreatives 

Instal·lacions esportives, gimnasos 

Cinemes  

Altres hospedatges 

 

GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró                    

 

Comerç minorista de productes alimentaris 

Comerç minorista de flors, plantes 

Jardineria i serveis forestals 

Supermercats i similars 

Gasolineres 
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GRUP F. Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre 

                                                                                                          

Hotels 

Restaurants i càterings 

Assistència i serveis socials 

Col·legis majors i residències estudiants 

Centres d'ensenyament amb menjador 

Cases de colònies 

Barbacoes 

Bars, cafeteries, gelateries, orxateries 

 

GRUP G.  Generadors de restes vegetals 

 

Jardineria 

Zones verdes comunitàries 

 

 

B) Coeficient corrector aplicable 

 

 Coeficient Residu Tipus Establiment Tipus 

 

Grup A 1,00 Rebuig General 

Grup B 1,25 Rebuig i cartró Comerç 

Grup C 1,50 Rebuig i paper Oficina i serveis 

Grup D 1,75 Rebuig, envasos i/o vidre Locals, oci 

Grup E 2,25 Rebuig, orgànica, cartró i/o 

vidre 

Comerç alimentació. 

Grup F 3,50 Rebuig, orgànica, paper, cartró, 

envasos i/o vidre 

Restauració. 

Grup G 1,00 Restes vegetals de poda Jardiners 

 

 

 

Article 8.  Reduccions i bonificacions 

 

1.- Per la prevenció de residus i el comportament ambiental respectuós 

 

a) Per la recollida i transport de fraccions residuals per empreses privades 

homologades. 

 

Les quotes de servei podran ésser objecte de bonificacions sempre i quan els 

locals o establiments acreditin efectuar per sí mateixos la recollida i transport de 

les fraccions residuals que generen mitjançant gestors homologats per l’Agència 

de Residus de Catalunya i en el seu cas per l’Ajuntament.  

 

Aquesta bonificació consistirà en una reducció de la quota tributària total, en 

funció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament, segons els següents 

coeficients: 
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Fracció recollida Coeficient Reductor 

Cartró 0,25 

Vidre 0,25 

Paper 0,50 

Envasos 0,50 

Orgànica i restes 

vegetals 

1,00 

 

 

b) Per disposar de una certificació de Gestió Ambiental. 

  

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària les activitats 

econòmiques que disposin d’una certificació de gestió ambiental ISO 14000 o 

EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental en vigor. 

 

c) Per la realització d’autocompostatge. 

 

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota tributària els subjectes passius 

que acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgànica 

generada a les seves activitats comercials, en condicions que no ocasionin cap 

molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena. 

 

 Per donar constància a l’Ajuntament de la realització de l’autocompostatge s’haurà 

d’omplir una sol·licitud de bonificació de quota tributaria (sol·licitud d’autogestió 

de la brossa orgànica i declaració signada relativa a la veracitat de les dades) i es 

passarà a formar part del ‘Registre d’autogestió de la brossa orgànica’.  

 

 Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota. 

Els contribuents inscrits al registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran 

d’aquesta bonificació per un període de dos anys, renovables sempre i quan no 

hagin variacions a la taxa.   Els contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser 

objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per 

comprovar que es gestioni correctament el procés de d’autocompostatge casolà: 

 

- Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa 

orgànica constant. 

-  Volum mínim de material d’1m3. 

-  Dur a terme el procediment en condicions higièniques 

-  No provocar molèsties als veïns 

  

2.- Per la naturalesa del servei prestat 

 

Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària les activitats econòmiques 

situades a una distància superior als 1000 metres dels punts d’aportació. 

 

 

Article 9. Tràmit d’exempcions i bonificacions 

 

Les exempcions i bonificacions d’aquesta Ordenança, tindran caràcter rogat i s’aplicaran 

a instància de part, prèvia sol·licitud periòdica i anual de l’interessat/ada davant de la 
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Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament i acreditant el supòsit de fet que doni dret al 

benefici fiscal. 

 

A la vista de l’informe emès pel/per la Tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament, la 

Comissió de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es 

notificarà a l’interessat/ada. 

 

Article 10. Obligació de presentar declaració de producció de residus 

 

1. Tot subjecte passiu d’aquesta Ordenança, dintre dels trenta dies hàbils següents a la 

data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, haurà de complimentar una 

declaració sobre els residus comercials que produeix, mitjançant el model de 

document que li proporcionarà l’Ajuntament, i alhora ingressar la quota que li 

correspongui. A partir d’aquesta declaració, l’Ajuntament formalitzarà la inscripció dels 

subjectes passius en matrícula i els donarà d’alta en el padró 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, o s’hagi produït la variació. 

 

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini 

l’Ajuntament. 

 

4. Tots els locals i establiments generadors de residus comercials i exempts de la present 

taxa, estan obligats a fer una declaració de producció de residus en iniciar la seva 

activitat o en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor de la present 

Ordenança. 

 

5. En cas que no s’observi l’obligació de presentar la declaració assenyalada al punt 10.1. 

anterior, l’Ajuntament en el supòsit previst a la Disposició Addicional Única, continuarà 

estimant el volum de residus generats, a efectes de la liquidació de la taxa, d’acord 

amb la quota i coeficient corrector establert a l’article 7è.   

 

Article 11. Facultats d’inspecció 

 

A fi de comprovar qualsevol element d’interès a efectes de liquidació de la taxa, fins i tot 

el volum de residus comercials efectivament produït per cada local, l’Ajuntament pot dur 

a terme en qualsevol moment les inspeccions corresponents als subjectes passius 

respectius mitjançant procediments aleatoris de mostra i pot aplicar, si escau, les 

liquidacions oportunes amb les sancions corresponents. 

 

Article 12. Període impositiu 

 

Constitueix el període impositiu l’any natural o fracció, reductible per trimestres en 

primera ocupació o possessió per qualsevol títol. 

 

 

Article 13. Acreditament. 

 

1. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu. 
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2. Quan s’inicia l’ocupació o possessió del local subjecte a aquest tribut amb posterioritat 

a l´1 d’abril s’haurà de prorratejar per trimestres naturals. 

 

3.  En el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es 

prorratejaran per trimestres naturals amb dret de devolució, si s’ha satisfet la quota 

íntegra anual i la baixa s’ha produït abans de l´1 d’octubre. 

 

Article 14. Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment  

en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran 

aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 

amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 

d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 

titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que deleguin les 

seves facultats en la Diputació. 

 

Disposició Addicional Única. 

 

Un cop l’Ajuntament disposi de dades fiables sobre els residus comercials efectivament 

generats pels subjectes passius a partir de la informació obtinguda en base a la 

declaració de producció de residus de l’article 10, el tribut es liquidarà en funció dels 

residus comercials generats, modificant-se la base imposable i el règim de càlcul de la 

quota de la present Ordenança.  

 

 

III. Taxa per la prestació del servei de la deixalleria municipal 

 

 

Article 2. Fet Imposable 

 

Constitueix el fet imposable la utilització dels serveis de gestió de la deixalleria municipal. 

 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Seran subjectes passius d’aquesta taxa: 

 

1. Els usuaris particulars amb vehicles particulars que hi lliurin residus domèstics amb 

un pes diari superior a 500 kg, per residus no especials, i superior a 50 kg per residus 

especials. 

 

2. Les empreses, professionals, institucions i entitats. 

 

Article 4. Responsables 
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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. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

1. Estaran exempts d’aquesta taxa els usuaris particulars que amb els seus vehicles 

particulars hi lliurin residus d’origen domèstic amb una limitació màxima diària de 

500kg. 

 

Aquesta excepció estarà subjecte a: 

 

1. Que el material aportat a la deixalleria provingui de recollides selectives, es tracti 

d’un únic producte valoritzable, que el balanç de valorització econòmica sigui positiu, 

és a dir, que no tingui cap cost per a la deixalleria i que es lliuri en les condicions 

adients determinades per l’operador local. 

 

2. Els residus generats als domicilis situats a Begues com a conseqüència d’obres 

menors que, pel seu volum, requereixen el transport en un vehicle tipus furgoneta, 

quedaran exempts del pagament de tarifes amb la presentació de la corresponent 

llicència municipal d’obres menors. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quota tributària serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes: 

  

A. RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES 

 
Fustes i conglomerats 0,10 €/Kg 

Runes    0,01€/Kg ó 10,82 €/Tona  

Sobrevolum de runes 0,04€/Kg ó 36,66 €/Tona 

Banals    0,04€/Kg ó 36,66 €/Tona 

Sobrevolum de banals 0,07€/Kg ó 73,32 €/Tona 

Restes vegetals, poda, ...   0,05 €/Kg 

Barreges(residus no seleccionats) 0,02€/Kg ó 24,04€/Tona 

Altres residus seleccionats Gratuït 

 

 

B. RESIDUS ESPECIALS 

 

Pneumàtics       0,16 €/Kg 

Pintures     10 €/Kg 

Dissolvents i vernissos   10 €/Kg 

Aerosols   10 €/Kg 

Fluorescents  0,10 €/Kg 

Electrodomèstics amb substàncies perilloses   0,30 €/Kg 

Olis minerals  0,50 €/Kg 
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Article 7. Acreditament 

 

Els drets fixats en la tarifa present s'acreditaran en el mateix acte de realitzar-se el servei, 

s'haurà de satisfer-se el seu import contra el lliurament del tiquet corresponent. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

  

2. L’ ingrés  es  farà  a  la  deixalleria  municipal.  L’ ingrés  de  la  quota tributària  

s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació. 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 29 de 

novembre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 
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Annex 1. Bonificació de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i 

transport d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 

 

REQUISITS PER GAUDIR DE LA BONIFICACIÓ. 

 

a. Estar empadronat a l’immoble pel qual es demana la bonificació. 

b. No ser propietari de cap altre bé immoble. 

c. El sol·licitant ha de ser major de 65 anys o pensionista per raó de jubilació, 

viudetat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d’una pensió no 

contributiva (PNC). 

d. La taxa de d’escombraries ha d’anar a nom del sol·licitant. 

e. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Begues. 

f. El sol·licitant haurà de complir els requisits econòmics exposats a l’apartat de 

bonificacions  

 

PROCEDIMENT PER OBTENIR LA BONIFICACIÓ. 

 

1. La persona interessada haurà de presentar una  instància a l’Oficina de Gestió 

Tributària de Begues (Pg. de l’església, 1) sol·licitant expressament la reducció de 

la taxa de l’any en curs. La bonificació donarà dret, únicament, a la reducció de la 

taxa de l’any en curs. 

 

2. La data límit per presenta la sol·licitud serà 30 dies abans de l’últim dia de 

pagament en voluntària. 

 

3. Documentació necessària de la unitat de convivència (persona sol·licitant i resta 

de persones empadronades a l’habitatge): 

 

- Certificat d’empadronament i de convivència de la persona sol·licitant.  

- Si la persona és pensionista: certificat original de la pensió de l’any en curs, 

expedit per la Seguretat social o la Generalitat de Catalunya. 

- Si la persona treballa: fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines. 

- Si la persona sol·licitant té una hipoteca: fotocòpia compulsada dels tres 

últims rebuts de la hipoteca. 

- Última declaració de la renda de tots els membres que figuren al certificat de 

convivència. Si no es fa declaració de la renda, caldrà aportar un certificat 

negatiu original. 

 

BONIFICACIONS 

 

Ingressos mensuals de la unitat de 

convivència* 

Descompte a aplicar a la taxa 

d’escombraries 

Inferiors al salari mínim 

interprofessional 
50% 

Igual al salari mínim interprofessional 25% 

Superiors en un 25% al salari mínim 

interprofessional 
10% 

 

*Els ingressos mensuals de la unitat de convivència s’obtindran de restar als ingressos 

mensuals nets de la unitat de convivència les despeses d’hipoteca de la persona 

sol·licitant. 

 


