
 
 

 

 
 
 

Ordenança fiscal núm.  16 
 

TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Article 1er. Fonament i naturalesa 
 
1. 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), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (d’ara en endavant DL1/2009), 
l’Ajuntament estableix la taxa per la recollida de residus municipals que es regirà per la present 
Ordenança. 
 
2. Als efectes de la present Ordenança, s’entén per recollida l'operació consistent a recollir 
classificar i/o agrupar residus per transportar-los, segons disposa l'article 3 del DECRET 
LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
 
Article 2on. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida 
de residus municipals d'habitatges i d’allotjaments, locals, establiments i solars on s'hi efectuïn 
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis generadores de residus 
assimilables als municipals en les condicions que l’Ajuntament estableixi segons els sistemes de 
recollida establerts. 
 
Article 3è.  Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les quals fa 
referència l'article 35.4 de la Llei General Tributària que ocupin o utilitzin els habitatges, els 
allotjaments, els locals, els establiments i els solars  situats en els llocs, places, carrers o vies 
públiques, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o qualsevol altre. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, 
dels allotjaments, dels locals, dels establiments o dels solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, 
les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4t. Responsables 

1. Son 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. Beneficis fiscals de concessió potestat iva i quantia variable 
 

1. Gaudiran de bonificacions de la quota els subjectes passius que acreditin documentalment 
entrades a la deixalleria municipal i deixalleria mòbil . 



 
 

 

 
Es crearà una borsa de bonificacions amb un import màxim de 60.000 €. 
    
El 30% d’aquesta quantia s’aplicarà en la bonificació de la quota dels subjectes passius 
especificats com a tarifa A), i el 70% en la bonificació de la quota dels subjectes passius 
especificats com a tarifa B). Aquests tant per cent es revisaran anualment. 
 
a) Els subjectes passius especificats com a tarifa A) se'ls aplicarà la bonificació de la quota 
següent: 
 
El % que resulta (Y) del 30% de la quantia assignada a la partida pressupostària, on (Y) resulta de: 
 
(Y) % = [(núm. d’entrades acreditades (mín. 10 entrades)/any pel subjecte passiu): 
     núm. total entrades any d’usuaris especificats com a tarifa A (particulars) a la deixalleria] i 
deixalleria mòbil x 100  
 
La bonificació de la quota serà com a màxim del 50 % al valor de la quota satisfeta a l’exercici. 
 
b) Els subjectes passius especificats com a tarifa B) se'ls aplicarà la bonificació de la quota 
següent: 
 
El % que resulta (Z) del 35% de la quantia assignada a la partida pressupostària, on (Z) resulta de: 
 
(Z) % = [(núm. de quilograms acreditades/any pel subjecte passiu A LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL): 
 núm. total quilograms entrats/any d’usuaris comerciants - petits industrials especificats com a 
tarifa B A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL]  x 100 
 
Més el % que resulta (Z) del 35% de la quantia assignada a la partida pressupostària, on (Z) 
resulta de: 
 
(Y) % = [(núm. d’entrades acreditades (mín. 10 entrades)/any pel subjecte passiu A LA 
DEIXALLERIA MÒBIL): 
     núm. total entrades any d’usuaris especificats com a tarifa B A LA DEIXALLERIA MÒBIL] 
x 100 
 
 
La bonificació de la quota serà com a màxim del 50 % al valor de la quota satisfeta a l’exercici pels 
grups tarifaris A i B. 
 
2. Reducció de la quota per l’autogestió parcial de  fraccions de residus municipals . Les 
quotes de servei podran ésser objecte de bonificacions sempre i quan els allotjaments, locals, 
establiments i els solars on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques 
o de serveis generadores de residus assimilables als municipals acreditin davant de l’Ajuntament i 
en les condicions que aquest estableixi que gestionen per sí mateixos la recollida selectiva parcial 
de les fraccions dels residus municipals que produeixen i presentin la justificació corresponent, 
segons regula el Decret 93/1999 de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
Aquesta bonificació consistirà en una reducció de la quota tributària total, en funció de cadascuna 
de les fraccions recollides selectivament i l’assignació a un nou grup tarifari en funció de les 
fraccions de residus no recollides que estableix l’art. 7è d’aquesta ordenança. 
 
3. Gaudiran del benefici fiscal –per motius socials-  els subjectes passius, que reuneixin els 
següents requisits: 
 

1. Estar empadronades al municipi de Sant Vicenç dels Horts i ser mes gran de 65 any i/o 
pensionista per invalidesa absoluta. 



 
 

 

2. Constar com a contribuents de la taxa municipal de recollida de residus a l’any en que es 
sol·licita el benefici fiscal. 

3. Que l’habitatge per al qual es sol·licita l’exempció sigui el seu domicili habitual, que haurà 
de coincidir amb el del padró d’habitants. 

4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
5. Haver efectuat declaració que ni ella, ni les persones que convisquin amb ella, son 

contribuents per cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, excepte per una plaça 
d’aparcament. 

6. Que els ingressos de la persona contribuent i de les que segons el padró d’habitants, 
convisquin amb ella hagin estat, durant l’exercici anterior, iguals o inferiors a les següents 
quantitats: 

 
6.1-) Contribuent sol/sola:  
   Ingressos = IRSC * 1 
6.2-) Contribuent convivint amb les dues persones:  
   Ingressos = IRSC * 1.5 
6.3-) Contribuent convivint amb tres o més persones :  
   Ingressos = IRSC * 2 

 
 (*) Import de la IRSC 2018 = 569,12 € mes/  7.967,73 €/any. 
   
 
Article 6è. Base imposable  
 
1. La base imposable de la taxa serà la unitat d'habitatge, allotjament, local, establiment o solar, 
atenent a la superfície ocupada en relació amb el sector d’activitat econòmica (IAE) per raó del 
tipus d’activitat desenvolupada, tipologia i volum de residus generats, d’acord amb el que estableix 
l’article 7è 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. Quan coincideixi en un mateix local una activitat econòmica i un habitatge correspondrà tributar 
per la primera. 
 
 
Article 7è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa anual, per unitat d’habitatge, allotjament, 

local, establiment o solar, que es determinarà en funció de la naturalesa, el destí dels 
immobles, la superficie dels locals comercials i industrials i el coeficient corrector segons 
estableix l’article 6è, 7.2. i 7.3. d’aquesta Ordenança. 

 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
A.  Habitatges       
 
GRUP A Valor cadastral (EUROS)  
A00 0-76.500 52,50 € 
A01 76.500-204.000 67,00 € 
A02 >204.000 75,50 € 

 
* En finques amb mes d’un habitatge en què no hi hagi divisió horitzontal, s’aplicarà la tarifa A00. 



 
 

 

 
B. Allotjaments, locals, establiments i solars on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, 
professionals, artístiques o de serveis generadores de residus assimilables als municipals. Les 
tarifes es computaran segons: 

 
a) l'assignació de cadascuna de les activitats a un dels grups definits en funció de la producció 

estimativa dels residus assimilables als municipals. 
b) la superfície del local. 

 
Amb vista a la liquidació de la taxa regulada en aquesta ordenança i tenint en compte els diferents 
epígrafs de l’IAE amb els supòsits que correspongui, s'estableixen els grups següents: 
 
 
Grup B0:  residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.brossa ordinària 
(rebuig). 
 

Locals desocupats generadors de residus municipals que no puguin acollir-se al cas 
d’exempció que estableix l’art. 8.2. d’aquesta Ordenança. 
B01                33,90 €  
 
Habitatges i locals de titularitat municipal 
B02                0,00  € 
 

  
Grup B1:  residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.neteja i manteniment 
de l’activitat, 3.brossa ordinària (rebuig). 
  
 Serveis transport i magatzem (71, 72, 73, 74, 75) 
 Serveis de telecomunicacions (76) 
 Serveis de lloguer (85, 86) 
 Serveis culturals (961, 962, 964, 966) 
 Serveis personals (974, 979) 
 Serveis d’esport (967, 968)  
 Serveis d’ensenyament (93) 
 Serveis d’assistència social 
 No residències (952) 
 Activitats professionals (Secció 2ª de l’IAE) 
 Activitats artístiques (Secció 3ª de l’IAE) 
 

B10 Fins a 60 m2 167,50 € 
B11 De 60 m2 Fins a 120 m2 197,70 € 
B12 De 120 m2 Fins a 250 m2  253,10 € 
B13 De 250 m2 Fins a 400 m2  329,00 € 
B14 De 400 m2 Fins a 600 m2 361,90 € 
B15 De 600 m2 Fins a 800 m2 390,80 € 
B16 De 800 m2 Fins a 1000 m2 422,10 € 
B17 Més de  1000 m2 468,50 € 

 
Grup B2 : residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.neteja i manteniment 
de l’activitat, 3.brossa ordinària (rebuig), 4.residus d’envasos i/o de paper. 
 

Botigues tabac i comerç minorista de vins i begudes (645, 646) 
 Botiga tèxtil (651) 
 Herboristeria (6524) 
 Altres botigues (6591, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599) 

Botigues a dins d’establiments (661, 662, excepte supermercats i similars 661.1-661.2-



 
 

 

661.3-662.1-662.2) 
 Botigues fora d’establiments (663, 664, 665) 
 Oficines financeres, assegurances, immobiliàries, serveis tècnics (81, 82, 83, 84) 
  Serveis de copisteria (9732, 9733) 
   

B20 Fins a 30 m2 191,40 € 
B21 De 30 m2 Fins a 60 m2 267,90 € 
B22 De 60 m2 Fins a 120 m2 415,30 € 
B23 De 120 m2 Fins a 250 m2  589,80 € 
B24 De 250 m2 Fins a 400 m2  707,80 € 
B25 De 400 m2 Fins a 600 m2 849,40 € 
B26 De 600 m2 Fins a 800 m2 934,20 € 
B27 De 800 m2 Fins a 1000 m2 1.027,60 € 
B28 Més de  1000 m2 1.171,50 € 

 
 
Grup B3 : residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.neteja i manteniment 
de l’activitat, 3.brossa ordinària (rebuig), 4.residus d’envasos i/o de paper 5.residus voluminosos. 
 
 Construcció i instal·lació (50) 
 Serveis de reparació (69) 
 Comerç a l’engròs (61, 62, 63) 
 Botigues articles voluminosos (653, 654, 656, 657, 6592, 6593) 
   
 

B30 Fins a 30 m2 229,20 € 
B31 De 30 m2 Fins a 60 m2 330,00 € 
B32 De 60 m2 Fins a 120 m2 462,00 € 
B33 De 120 m2 Fins a 250 m2  669,90 € 
B34 De 250 m2 Fins a 400 m2  870,90 € 
B35 De 400 m2 Fins a 600 m2 1.019,00 € 
B36 De 600 m2 Fins a 800 m2 1.120,90 € 
B37 De 800 m2 Fins a 1000 m2 1.233,00 € 
B38 Més de  1000 m2 1.404,40 € 

 
 
Grup B4:  residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.neteja i manteniment 
de l’activitat, 3.brossa ordinària (rebuig), 4.residus d’envasos i/o de paper, 5.residus especials 
assimilables als municipals. 
 
 Farmàcies, drogueries, cosmètica (6521, 6522, 6523) 
 Venda combustibles (655) 
 Serveis de sanejament, agrícoles (91, 92) 
 Serveis mèdics i veterinaris (942, 943, 944, 945) 
 Tintoreries (971) 
 Perruqueries i salons de bellesa (972) 
 Serveis fotogràfics (973) 
 

B40 Fins a 30 m2 244,70 € 
B41 De 30 m2 Fins a 60 m2 337,70 € 
B42 De 60 m2 Fins a 120 m2 486,20 € 
B43 De 120 m2 Fins a 250 m2  666,20 € 
B44 De 250 m2 Fins a 400 m2  899,40 € 
B45 De 400 m2 Fins a 600 m2 1.034,20 € 
B46 De 600 m2 Fins a 800 m2 1.137,70 € 



 
 

 

B47 De 800 m2 Fins a 1000 m2 1.251,40 € 
B48 Més de  1000 m2 1.409,20 € 

 
 
Grup B5:  residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.neteja i manteniment 
de l’activitat, 3.brossa ordinària (rebuig) 4. residus no industrials procedents de la indústria 
assimilables als municipals. 
 
 Explotacions ramaderes (0) 
 Extractives minerals i altres matèries primeres (1, 21, 22, 23) 
 Indústries minerals no metàl·lics ni energètics (24) 
 Indústria química (25) 
 Indústria metal·lúrgica (3) 
 Indústria alimentària (4) 
 

B50 Fins a 30 m2 257,00 € 
B51 De 30 m2 Fins a 60 m2 334,00 € 
B52 De 60 m2 Fins a 120 m2 484,00 € 
B53 De 120 m2 Fins a 250 m2  678,00 € 
B54 De 250 m2 Fins a 400 m2  915,30 € 
B55 De 400 m2 Fins a 600 m2 1.016,00 € 
B56 De 600 m2 Fins a 800 m2 1.117,70 € 
B57 De 800 m2 Fins a 1000 m2 1.229,40 € 
B58 Més de  1000 m2 1.401,60 € 

 
 
Grup B6: residus procedents de: 1.neteja i manteniment de la instal·lació, 2.neteja i manteniment 
de l’activitat, 3.brossa ordinària (rebuig), 4.residus derivats de begudes o aliments (restes de 
matèria orgànica). 
 
 Botigues d’alimentació (641, 642, 643, 644, 647) 
 supermercats i similars 661.1-661.2-661.3-662.1-662.2) 
 Serveis de restauració i catering (67) 
 Allotjament (68) 
 Hospitals (941) 
 Residències (951) 
 Exhibició, espectacles (963, 965) 
 Sales de joc, ball i discoteques (969) 
 Fires i atraccions (98, 99) 
 

B60 Fins a 30 m2 491,30 € 
B61 De 30 m2 Fins a 60 m2 515,90 € 
B62 De 60 m2 Fins a 120 m2 696,30 € 
B63 De 120 m2 Fins a 250 m2  967,80 € 
B64 De 250 m2 Fins a 400 m2  1.355,10 € 
B65 De 400 m2 Fins a 600 m2 1.639,60 € 
B66 De 600 m2 Fins a 800 m2 1.803,50 € 
B67 De 800 m2 Fins a 1000 m2 1.983,90 € 
B68 Més de  1000 m2 2.220,00 € 

 
 
3. Coeficient corrector (I).  Els imports resultants dels grups tarifaris B. Allotjaments, locals, 
establiments i solars on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de 
serveis generadores de residus assimilables als municipals que estableix l’art. 7.2., es multiplicaran 
per un factor corrector (I), valor resultant de la realització d’una visita d’inspecció per a la valoració 
de la correcta gestió dels residus comercials. 



 
 

 

 
El càlcul del coeficient corrector de valoració de la correcta gestió dels residus comercials 
s’estableix a l’annex I de la present Ordenança. 
 
Les condicions de la correcta gestió dels residus comercials s’estableixen a l’annex II d’aquesta 
Ordenança. 
 
L’import total resultat de l’aplicació d’aquest factor corrector serà anual corresponent a l’exercici 
següent del de l’exercici de realització de la visita d’inspecció. 
 
 
Article 8è. Exempcions 
 
1.- Resten exempts d’aquesta taxa els allotjaments, locals, establiments i els solars on s'hi efectuïn 
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis generadores de residus 
assimilables als municipals que acreditin davant de l’Ajuntament i en les condicions que aquest 
estableixi que gestionen per sí mateixos la totalitat dels residus municipals que produeixen i 
presentin la justificació corresponent, segons estableix el DL/1/2009 i el Decret 93/1999 de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
2.- De conformitat amb l'article 8è de la Llei 8/1989 de taxes i preus públics i sobre la base del 
principi de capacitat econòmica s'estableixen les següents: 
 

a) Resten exempts d'aquesta taxa les institucions sense ànim de lucre que tinguin la 
qualificació de benèfiques o benèfico-docents, però no, aquelles activitats que es 
desenvolupin dins els locals d’aquestes institucions, exemple, bars, botigues, etc. 

 
b) De conformitat amb l’article 24.3 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, i 

, segons el principi de capacitat econòmica, estan exempts de la taxa les associacions i 
fundacions declarades d’utilitat pública, d’acord amb la Llei 30/1994, de 24 de novembre, 
de Fundacions i d’incentius fiscals. 

 
Article 9è. Tràmit d’exempcions i bonificacions 
 
1. 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 davant de l’Ajuntament i 
acreditant el supòsit de fet que doni dret al benefici fiscal. 
 
Per a la acreditació del supòsit de fet caldrà presentar la documentació següent: 
 
a) Per al procediment d’exempció a la taxa per la recollida de residus municipals contemplat a l’art 
8.1 de la present Ordenança, caldrà presentar al registre de l’Ajuntament durant el primer trimestre 
de l’any la documentació següent: 
 

1) Una instància correctament complimentada adreçada a l’Ajuntament sol·licitant “ 
l’exempció a la taxa de recollida de residus municipals per autogestió de residus segons 
estableix l’article 8è de l’ordenança” per a un exercici en concret. 

2) Fotocòpia de la fitxa d’acceptació de residus generals no recollits selectivament (banals) 
amb codi  200301. 

3) Fotocòpies dels fulls de seguiment corresponents a la fitxa d’acceptació del punt 2 anterior 
per a l’exercici que es sol·licita. 

 
A més, per a devolució de l’import d’un pagament ja realitzat: 

4) Fotocòpia del rebut pagat. 
 
b) Per al procediment de bonificació de la taxa per la recollida de residus municipals, per motius 
d’utilització de la Deixalleria municipal i deixalleria mòbil, caldrà presentar al registre de 



 
 

 

l’Ajuntament, al llarg del primer trimestre de l’any següent del qual es sol·licita la bonificació, la 
documentació següent: 
 

1) Una instància correctament complimentada adreçada a l’Ajuntament sol·licitant “la 
bonificació de la taxa de recollida de residus municipals per ús de la deixalleria segons 
estableix l’article 5è de l’ordenança” 

2) Fotocòpies dels albarans d’entrades a la deixalleria per als comercials i petits industrials. 
(Nota: aquests documents no cal que els presentin els particulars). 

3) Fotocòpia del rebut pagat. 
 
 2.  A l’hora de reduir el nombre de devolucions de rebuts emesos, als allotjaments, locals, 
establiments i als solars on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques 
o de serveis generadores de residus assimilables als municipals i que se’ls hagi concedit 
l’exempció de la taxa de residus a l’exercici anterior per l’autogestió de la totalitat dels residus que 
produeixen segons el que estableix l’article 8.1 d’aquesta ordenança, no se’ls emetrà rebut de 
pagament a l’exercici següent al de la concessió d’exempció per autogestió de residus amb la 
condició que presentin la documentació que es detalla a l’art. 9.1 a) de la present Ordenança dins 
el primer semestre de l’any. 
 
c) Per al procediment de bonificació de la taxa per la recollida de residus municipals, per motius 
socials, caldrà presentar al registre de l’Ajuntament dins de l’any del qual es sol·licita la bonificació, 
la documentació següent: 
 

1. Per gaudir del benefici fiscal, caldrà adreçar anualment abans del 30 de abril, la 
corresponent sol·licitud al departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les 
condicions familiars. 

2. Vist l’informe dels Serveis Socials, la Junta de Govern Local,  acordarà la concessió o 
denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 

3. Documentació a aportar: 
a) Copia de la declaració de la renta corresponent a l’exercici anterior al que es 

demana el benefici fiscal. 
b) Certificat/ o altre document  de l’INSS o altres organismes públics, acreditatiu de la 

quantia de la pensió. 
c) Altres documents que es considerin d’interès per complimentar la petició. 

 
 
Article 10è. Període impositiu i acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment que s’inicia la realització del 
servei, que hom entén iniciat, atesa  la seva naturalesa de recepció obligatòria, atès que el servei 
municipal de recollida de residus municipals als subjectes passius de la taxa està establert i en 
funcionament. 
 
2. Les quotes s'acreditaran el primer dia del període impositiu. 
 
3. El període impositiu coincideix amb l'any natural en curs llevat del supòsit de nova alta en el 
padró. 
 
4. L'import de la quota de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els supòsits d'alta i baixa  
en el padró entenent com a data d'acreditament el 1r dia del trimestre en curs. 
 
 
Article 11è. Declaració i ingrés 
 
1. Dins 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. 



 
 

 

 
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 període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i 
es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran 
d’un fraccionament del deute en 4 terminis. 
Les dades del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf 
anterior. 
 
Article 12è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en cada 
cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.  
 
ANNEX I: càlcul del coeficient corrector per a la v aloració de la correcta gestió dels residus 
comercials (I). 
 
1. El valor del coeficient corrector per a la valoració de la correcta gestió dels residus comercials (I) 
s’obtindrà fruit d’una visita d’inspecció al local comercial. 
 
2. En absència de visita d’inspecció al local comercial per a la valoració de la correcta gestió dels 
residus comercials, el valor del Coeficient corrector (I) serà 1. 
 
3. Per al càlcul del valor del coeficient corrector per a la valoració de la correcta gestió dels residus 
comercials (I), es faran les valoracions de les variables següents en la visita d’inspecció del local: 
 
 
Variable A  (valora la no participació de l’activitat en la recollida selectiva. L’activitat no disposa dels 
contenidors de recollida selectiva):  

Tipus de contenidor  Valor variable A 
No existència de contenidor de fracció 
orgànica en una activitat classificada com a 
productora de fracció orgànica (grup B6) 

A1= 0,8 si l’activitat no produeix envasos de vidre. 
0,7 si l’activitat produeix envasos de vidre. 

No existència de contenidor de resta o 
rebuig en una activitat classificada com a 
productora de fracció resta o rebuig (tots 
els grups) 

A2= 0,5 

No existència de contenidor d’envasos de 
vidre en una activitat classificada com a 
productora d’envasos de vidre (grup B2, B4 
i B6) 

A3= 
 

0,1 

   
Valor total variable A  = Σ (A1; A2; A3)   Valor màxim variable A és 1,3. 
 
 
Variable B  (valora el no compliment dels horaris o condicions de la recollida que estableix l’annex 
II i l’annex III de la present Ordenança) 

Tipus de contenidor  Valor variable B 
No presència, dins el local, de contenidor 
de fracció orgànica, fora del horari de 
recollida comercial. 

B1= 0,05 

No presència, dins el local, de contenidor B2= 0,05 



 
 

 

de fracció resta o rebuig, fora del horari de 
recollida comercial. 
No presència, dins el local, de contenidor 
de fracció envasos de vidre 

B3= 
 

0,05 

No presència, dins el local, de cartró 
comercial plegat, fora del horari comercial. 

B4= 0,05 

   
Valor total variable B =Σ (B1; B2; B3; B4)   Valor màxim variable B és 0,2. 
 
 
Variable C  (valora el grau de presència d’impropis dins els contenidors de recollida selectiva): 

Tipus de contenidor  Valor variable C 
No és apreciable a simple vista la 
presència d’impropis al contenidor 
d’orgànica 

C1= 0 

Presència d’impropis al contenidor 
d’orgànica significativa, però < a un 25 % 
en volum de la capacitat del contenidor. 

C1= 0,3 

Presència d’impropis al contenidor de 
d’orgànica significativa > a un 25 % en 
volum de la capacitat del contenidor. 

C1= 
 

0,6 

No és apreciable a simple vista la 
presència d’impropis al contenidor resta o 
rebuig 

C2= 0 

Presència d’impropis al contenidor resta o 
rebuig significativa, però < a un 25 % en 
volum de la capacitat del contenidor. 

C2= 0,2 

Presència d’impropis al contenidor resta o 
rebuig significativa > a un 25 % en volum 
de la capacitat del contenidor. 

C2= 
 

0,4 

No és apreciable a simple vista la 
presència d’impropis al contenidor 
d’envasos de vidre 

C3= 0 

Presència d’impropis al contenidor 
d’envasos de vidre significativa < a un 25 
% en volum de la capacitat del contenidor. 

C3= 0,15 

Presència d’impropis al contenidor 
d’envasos de vidre significativa > a un 25 
% en volum de la capacitat del contenidor. 
Equivaldria a un contenidor de rebuig o 
resta. 

C3= 
 

0,4 



 
 

 

 
No existència de caixes de cartró comercial 
sense plegar dins dels contenidors de via 
pública de paper i cartró. 

C4= 0 

Existència de caixes de cartró comercial 
sense plegar dins els contenidors de via 
pública de paper i cartró. 

C4= 0,1 

Existència de caixes de cartró comercial 
fora dels contenidors de via pública de 
paper i cartró. 

C4= 0,15 

   
Valor total variable C  =Σ(C1; C2; C3; C4)   Valor màxim variable C és 1,3. 
 
 
 
El coeficient corrector per a la valoració de la co rrecta gestió dels residus comercials (I) serà 
igual a: 
 
1 + Σ (variable A+ variable B+ variable C) 
 
Valor mínim del coeficient corrector (I) és 1 i el valor màxim és 2,5. 
 
ANNEX II: condicions de la correcta gestió dels res idus comercials s’estableixen. 
 
1. Els locals comercials hauran de disposar de l’espai necessari per poder ubicar els contenidors 
(bujols) per a la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus comercials produïdes 
assimilables als residus municipals. 
 
2. Les fraccions de residus comercials assimilables als residus municipals que els locals comercials 
hauran de recollir segregadament seran : 
 
 2.1. La fracció resta o rebuig. 
 2.2. La fracció matèria orgànica. 
 2.3. La fracció envasos de vidre. 
 2.4. La fracció envasos de paper i cartró. 
 2.5. La fracció d’envasos lleugers. 
 
En funció de si els locals comercials són o no són productors d’aquestes fraccions de residus, i en 
defecte de la concreció anterior, de forma general, per establir la relació de fraccions de residus 
comercials assimilables als residus municipals produïdes per a un local comercial, s’aplicarà la 
classificació en grups que fa l’art. 7.2. 
 
3. Els locals comercials productors de matèria orgànica objecte de prestació del servei de recollida 
de residus municipals, adquiriran els contenidors (bujols) necessaris per a la correcta recollida 
selectiva de la fracció de resta o rebuig i de la fracció de matèria orgànica que els subministri 
l’Ajuntament. El comerç haurà d’abonar l’import d’adquisició dels contenidors en concepte de 
dipòsit. El comerç podrà recuperar l’import del dipòsit d’adquisició dels contenidors si els retorna en 
bon estat un cop finalitzada l’exercici de l’activitat. 
 
4. Els locals comercials hauran de complir, respectar i fer servir correctament els diferents sistemes 
de recollida selectiva de residus municipals establerts i els seus horaris, garantint en tot moment la 
correcta gestió i la recollida segregada de fraccions recollides a l’apartat 2 del present annex II. En 
tot cas, de forma general, s’haurà de complir amb les condicions recollides a l’annex III, condicions 
per a la correcte ús dels serveis de recollida de residus municipals, de la present Ordenança. 
 



 
 

 

ANNEX III: condicions per a la correcte ús dels ser veis de recollida de residus municipals. 
 
FRACCIONS DE RESIDUS A RECOLLIR SEGREGADAMENT VIA P ÚBLICA: 
 
1. La fracció envasos de paper i cartró. 
Fes servir el contenidor blau 
Al contenidor blau s’hi han de dur els papers i cartrons: diaris i revistes, qualsevol mena de paper i 
les capses de cartró ben plegades de manera que ocupin el mínim espai. S’ha d’evitar barrejar el 
paper i el cartró amb altres tipus d’embolcalls de materials plàstics, porexpan o caixes de fusta, ja 
que no formen part de la fracció reciclable. El paper i cartró s’han de dipositar sense bossa al 
contenidor blau. 
 
2. La fracció d’envasos lleugers 
Fes servir el contenidor groc 
Al contenidor groc només s’hi han de dur: els envasos i bosses de plàstic, les llaunes, els bricks i el 
paper d’alumini. 
No s’hi poden llençar embalatges comercials de plàstic o utilitaris de plàstic com: cubells, cadires, 
persianes, etc. 
Els envasos s’han de dipositar al contenidor groc. 
 
3. La fracció envasos de vidre. 
Fes servir el contenidor verd 
Al contenidor verd s’hi han de dur: les ampolles i pots de vidre. No s’hi poden llençar altres tipus de 
vidre com el pla (portes i finestres) o les bombetes, que s’han de dur a la deixalleria. 
El vidre s’ha de dipositar al contenidor verd. 
 
4. La fracció matèria orgànica. 
Fes servir el contenidor marró  
 
Al contenidor marró s’hi han de dur les deixalles orgàniques: restes de fruita i verdura, restes de 
carn i peix, restes de menjar cuinat, menjar sòlid en mal estat, closques de fruits secs, ous o 
marisc, marro de cafè, taps de suro, papers de cuina i tovallons de paper bruts de menjar. 
 
Hem d’evitar barrejar les deixalles orgàniques amb d’altres tipus de residus i 
escombraries, ja que no formen part de la fracció compostable i dificulten el seu 
reciclatge. 
 
Les deixalles orgàniques s’han de separar dins una bossa tancada, preferentment compostable, si 
es té, pot ser de plàstic, i dipositar-la al contenidor marró. 
 
5. La fracció resta o rebuig. 
Fes servir el contenidor gris 
Al contenidor gris s’hi han de dur la resta de residus (deixalles) sense triar i que no poden anar a 
cap dels llocs anteriors. El rebuig s’ha de separar dins una bossa ben lligada i dipositar-lo al 
contenidor gris. 
 
FRACCIONS DE RESIDUS A RECOLLIR SEGREGADAMENT PORTA  PER PORTA: 
 
1. Vidre:  Als petits bars i restaurants. 
2. Paper i cartró:  A les dependències municipals i escoles. 
3. Piles:  Als petits comerços, dependències municipals i escoles. 
4. Medicaments:  Cal portar-los a les farmàcies. 
5. Orgànica i resta: als petits comerços productors d’orgànica. 
 
FRACCIONS DE RESIDUS A RECOLLIR SEGREGADAMENT TRUCA DA PRÈVIA 
CONCERTADA: 



 
 

 

 
1. El servei de recollida de mobles i atuells domèstics  s’ha de sol·licitar prèvia trucada telefònica al 
servei de recollida que indicarà l’hora, dia i lloc de recollida. 
 
FRACCIONS DE RESIDUS QUE CAL PORTAR AL SERVEI DE DE IXALLERIA MUNICIPAL: 
 
Els residus de gran volum (runes de petites obres, fustes, metalls, esporga, mobles i 
electrodomèstics, etc.). Els residus tòxics (pots de pintura, dissolvents, piles, fluorescents, olis, 
bateries, etc.) i altres residus domèstics. 
 
Disposició addicional única 
 
Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa en la mateixa, 
s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els textos de les disposicions 
legals següents: 

� DL1/2009.  
 
 

Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d’octubre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de 
desembre de  2018, 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. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
 
        
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 


