
 1 

Exp. 813/13 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS COMERCIAL S  
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del previst pels 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 i el Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, 
l’Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida i transport d’escombraries i altres 
residus comercials, que es regiran per la present Ordenança.  
 
El servei anteriorment esmentat es declara, per raons de salubritat ciutadana, de recepció 
obligatòria, d'acord amb el que disposa l'article 155 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida de residus comercials, 

la prestació dels serveis de recollida i transport dels residus comercials. 
 
2. A aquests efectes, tenen consideració de residus comercials els generats per 

l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, 
les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord 
amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals. 

 

Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 2 

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: 

 
a) sol·licitin la prestació 
b) resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei 

 
2A. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament 
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que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida i transport dels residus que 
produeixi l’activitat corresponent. 

 
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes  comptador des de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o 
des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de 
febrer de cada any. 
 

2B. L’acreditació a la que fa referència l’apartat anterior es durà a terme presentant els 
següents documents:  

- còpia del contracte amb l’empresa gestora  
- homologació de l’empresa gestora per part de l’Agència de Residus de 

Catalunya  
- còpia de la darrera factura pagada a l’empresa gestora, la qual ha 

d’acreditar que actualment es presta el servei.  
 

2. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament, 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 i transport que té establert 
la Corporació i, per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí 
regulada. 
 

3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari del 
local 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 4t. Responsables i altres obligats al pagament 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 

tals a la Llei General Tributària. 
 

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. Coincidència d’activitat comercial i d’habitatge 
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Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la 
d’habitatge, correspondrà tributar per la de major import, sempre que es tracti del 
mateix subjecte passiu. Si no és així, es tributarà per les dues taxes. 
 

Article 6è. Base imposable i quota tributària 
 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de 
residus comercials consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa del comerç o activitat i de la superfície o del 
nombre de places.  

 
2. A tal efecte, s'aplicaran les tarifes establertes a l’annex.   
 
3. Cada exercici fiscal, sempre abans del 31 de març de l’exercici corresponent, es 

permetrà als locals, establiments o solars actualitzar les seves dades del padró de la 
taxa comercial.  

 
 

Article 7è. Meritació i període impositiu 
 
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 estigui establert i en funcionament en el terme municipal.  

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

primer dia de l'any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural, llevat 
dels supòsits previstos a l'apartat següent.  
 

3. En els casos d’alta de l'immoble i d'inici de l'activitat econòmica la taxa s'acreditarà 
respectivament en la data d'acabament de l'obra nova i en la data d'inici de l'activitat 
econòmica, aplicant el corresponent prorrateig. En el supòsit de cessament de 
l'exercici de l'activitat econòmica en un local les quotes es prorratejaran per 
trimestres naturals. 

 

Article 8è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei 

de recollida i transport de residus comercials vindran obligats a practicar 
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment 
de formular la sol·licitud del servei. 
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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 3.2 de la present Ordenança 
que figuressin a 31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per recollida i 
transport de residus i no acreditin la contractació del servei de recollida i transport 
amb un gestor autoritzat abans de la data establerta romandran integrats al padró 
fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi 
l’Ajuntament. 

 

Article 9è. 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. 
 

Article 10è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment 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 i 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 delegaren les seves facultats a la Diputació de Barcelona. 

 

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 
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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. 
 
ANNEX DE TARIFES:  
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Disposició final  

CATEGORIA DESCRIPCIÓ < 15 m2 
< 70 m2 
(ò < 50 
places) 

De 70 a 
120 m2 
(ò de 51 
a 100 
pl.) 

De 121 
a 200 
m2 (ò 
>100 

places) 

De 201 
a 500 

m2 

De 501 
a 1.000 

m2 

> 1.000 
m2 

CATEGORIA 
1 (resta) 

1.MAGATZEMS – 
LOCALS 

28,05 46,75 70,12 93,50 116,87 140,24 163,62 

2.1. INDÚSTRIES, 
TALLERS I ALTRES 

39,27 65,45 98,17 130,89 163,62 196,34 229,07 
CATEGORIA 
2 (resta i 
cartró) 

2.2. CONSTRUCCIÓ, 
REPARACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ 

42,07 70,12 105,18 140,24 175,31 210,37 245,43 

3.1 PETITES OFICINES I 
PROFESSIONALS 
AUTÒNOMS 

50,49 84,15 126,22 168,29 210,37 252,44 294,51 

3.2. ACTIVITATS 
PROFESSIONALS I 
OFICINES 

84,15 140,24 210,37 280,49 350,61 420,73 490,85 

CATEGORIA 
3 (resta i 
paper) 

3.3. BANCS I CAIXES 33,66 56,10 84,15 112,20 140,24 168,29 196,34 
CATEGORIA 
4 (resta, paper 
i cartró) 

4.ARTS GRÀFIQUES 42,07 70,12 105,18 140,24 175,31 210,37 245,43 

5.1. COMERÇ DE 
TÈXTIL, CALÇATS, 
PAPERERIA I 
COMPLEMENTS 

56,10 93,50 140,24 186,99 233,74 280,49 327,24 

5.2. FARMÀCIES, 
PERFUMERIES, 
ÒPTIQUES I 
COSMÈTIQUES 

70,12 116,87 175,31 233,74 292,18 350,61 409,05 
CATEGORIA 
5 (resta, paper, 
cartró i 
envasos) 

5.3. COMERÇ DE 
VENDA DE 
MAQUINÀRIA, 
ELECTRODOMÈSTICS, 
TINTORERIES. 

50,49 84,15 126,22 168,29 210,37 252,44 294,51 

6.1. SERVEIS SANITARIS 
– CENTRES D’ESTÈTICA  
I PERRUQUERIES 

64,51 107,52 161,28 215,04 268,80 322,56 376,32 CATEGORIA 
6 (resta, paper 
i cartró, 
envasos i 
vidre) 

6..2. SERVEIS 
SANITARIS – 
CLÍNIQUES (veterinàries, 
dentals, fisioteràpia) 

56,10 93,50 140,24 186,99 233,74 280,49 327,24 

7.1. COMERÇ PETIT 
ALIMENTACIÓ 

33,66 56,10 84,15 112,20 140,24 168,29 196,34 

7.2. COMERÇ FORN DE 
PA 

42,07 70,12 105,18 140,24 175,31 210,37 245,43 

7.3. COMERÇ 
FLORISTERIES 

84,15 140,24 210,37 280,49 350,61 420,73 490,85 

7.4. COMERÇ GRAN 
GENERADOR: 
SUPERMERCATS I 
GARDENS 

75,73 126,22 189,33 252,44 315,55 378,66 441,77 

CATEGORIA 
7 (resta, 
FORM, paper i 
cartró i 
envasos) 

7.5. ACTIVITATS 
AGRÀRIES 

98,17 163,62 245,43 327,24 409,05 490,85 572,66 

8.1. RESTAURANTS (per 
places) 

84,15 140,24 210,37 280,49 350,61 420,73 490,85 

8.2. ESTABLIMENTS DE 
CÀTERING I MENJARS 
PREPARATS 

72,93 121,54 182,32 243,09 303,86 364,63 425,41 

8.3. BARS I CAFETERIES 84,15 140,24 210,37 280,49 350,61 420,73 490,85 
8.4. SERVEIS 
D’HOSPEDATGE 

112,20 186,99 280,49 373,98 467,48 560,98 654,47 

8.5. RESIDÈNCIES 
GERIÀTRIQUES I LLARS 
D’INFANTS (per places) 

89,76 149,59 224,39 299,19 373,98 448,78 523,58 

CATEGORIA 
8 (resta, 
FORM; paper i 
cartró, envasos 
i vidre) 

8.6. ACTIVITATS 
PRODUCTORES DE VI 

89,76 149,59 224,39 299,19 373,98 448,78 523,58  
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 22 d’octubre de 2013, i definitivament en data 10 de desembre de 
2013, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
    Tiana, 10 de desembre de  2013 
 
 EL SECRETARI      L’ALCALDESSA  
 
 

              Aprovació definitiva publicada al BOP del dia 23 de desembre de 2013.  

 


