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ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 40 

 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS 
 

Article 1r. Disposicions generals 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 41, i següents, del Reial decret legislatiu 2/2004, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,s’estableix el preu públic per 
la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals, 
definits per la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, tots ells de sol·licitud i recepció voluntària i prestats en el terme municipal 
en règim de concurrència amb el sector privat. 
 
Article 2n. Objecte del preu públic. Fet imposable  
 
Constitueix l’objecte o fet imposable del preu públic el servei municipal complementari, de recepció 
voluntària, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials . Constitueix el fet imposable 
del preu públic ,  en aquest cas,  la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials, 
entesos com  els residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, 
els bars, les oficines i els serveis, mentre que aquest servei no sigui prestat o realitzat pel sector 
privat a qui correspondria d’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i 
modificada per la Llei 15/2003. Conforme la dita normativa, són residus comercials els residus 
municipals per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, 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. 
 
Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials, artístiques, professionals i de 
serveis, generadors de residus comercials i industrials assimilables als municipals, es 
classificaran, als efectes de l’aplicació del preu públic, en funció de la seva activitat i hauran de 
lliurar els residus en la forma i condicions establertes per l’Ajuntament.  
 
Pel que fa a la forma de prestació del servei i, mentre que l’ajuntament no n’acordi la seva 
modificació, es realitzarà mitjançant la recollida “porta a porta” als establiment respectius de les 
fraccions de vidre, paper-cartró i els envasos. Les fraccions resta i orgànica s’hauran de dipositar 
pels subjectes passius en els contenidors respectius ubicats en la zona d’àmbit del servei. 
 
 
Article 3r. Obligats al pagament. Subjecte passiu. 
 
3. Són subjectes passius contribuents del Preu Públic per la prestació de serveis de recepció 
voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la LGT que sol·licitin la prestació, 
entenent-se que voluntàriament volen que se’ls segueixi prestant a tots els subjectes passius que 
romanen inclosos al padró pertinent, i resultin especialment beneficiades per la prestació del 
servei. 
 
3.1  Els titulars d’activitats que, d’acord amb l’establert a la Llei 6/1993, de 15 de juny reguladora 
de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’ajuntament que tenen contractat 
amb un gestor autoritzar la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat 
corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini de 3 mesos, comptat 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 la dita entrada en vigor.  
 
Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’ajuntament considerarà 
que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials assimilables als municipals 
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s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establerta la corporació municipal i per 
tant, tindrà aquesta la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada. 
 
Els titulars d’activitats als quals fa referència aquest article que no acreditin la contractació del 
servei amb un operador autoritzat, i que a l’acabament de l’exercici anterior figurin com a subjectes 
passiu de la taxa de recollida, conducció, trasbalsament, abocament manipulació i eliminació 
d’escombreries comercials exigibles en aquella data, romandran integrats al padró que, per a la 
gestió del preu públic establert en la present ordenança aprovi l’ajuntament. 
 
3.2 Tindrà la consideració de subjecte passiu del contribuent el propietari dels locals o 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 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen 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 5è. Base imposable i Quotes tributàries .  
 
La quota tributària del preu públic per la prestació del servei municipal complementari, de recepció 
voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, consistirà en una quota fixa, 
per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels locals en els quals es 
desenvolupi l’activitat generadora de residus, entenent-se com a local qualsevulla edificació, 
construcció, instal·lació o superfície, coberta o sense cobrir, i oberta o no al públic, a aquest efecte 
s’aplicaran les següents tarifes (les que resulten de l’ Annex I a la present ordenança ). 
 
A la tarifa se li aplicarà l’IVA corresponent. 
  
La quota tributària d’aquest preu públic es computarà amb caràcter anual  i irreductible, tenint com 
a base l’any natural. 
 
Article 6è. Bonificacions 
 
Les bonificacions seran les establertes per les disposicions legals vigents, i a més les següents: 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra del preu públic als establiments 

comercials que es troben ubicats a la zona anomenada “barri de dalt” compresa entre la via 
del ferrocarril i la N-340 dintre del casc urbà. 

2. S’aplicarà una bonificació del 25 per 100 de la quota íntegra del preu públic als establiments 
comercials que es troben ubicats a la zona peatonal. 

 
Article 7è. Declaració i ingrés 
 
1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada el preu 
públic, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran a aquest 
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'anualitat. 
 
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’hagin realitzat la declaració. 
 
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant dos rebuts derivat del padró 
anual, de forma que en el primer rebut es cobrarà el cost del servei de la recollida pròpiament dita, 
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i un segon rebut que correspondrà a les despeses que genera el tractament, i eliminació dels 
residus ja sigui domiciliaris o comercials. L’import que s’assignarà a cada rebut és el resultat de 
ponderar els costos totals que resulten segons l’estudi econòmic de prestació del servei. Aquests 
imports estan detallats de forma separada en l’Annex I d’aquesta ordenança que fixa les tarifes. 
 
Article 8è. Normes de procediment i gestió. 
 
Anualment es formarà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes 
respectives que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà exposat al públic per 
30 dies a efectes de reclamacions, previ anunci al BOP, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament. 
 
Transcorregut el termini d’exposició al públic l’ajuntament resoldrà les al·legacions sobres les 
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de base per als 
documents cobratoris corresponents. Cas que no es presentin al·legacions s’entendrà aprovat 
definitivament. 
 
Article 9è.  Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin 
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. 
 
Disposició Final  
 
Aquesta ordenança fiscal , la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en 
sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2014   i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació 
íntegra al BOP i serà aplicable a partir de l’1 de gener de l’any 2015, el seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’aprovin la seva modificació o la seva derogació expresses 
 
 
Signat i rubricat.- L’Alcalde,- Francesc Arasa Pascual.- Davant meu, la Secretària.- Mª Carmen 
Alcoverro Beltran. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
  
Apart-hotel              40, 00 €/habitació 
   20,00 €/habitació mínim 750,00 € 
Càmping 20,00 €/ plaça mínim 950,00 € 
Restaurant  975,00 
Bar, Bar musical, Gelateria                      750,00 
Comerç (exclòs alimentació)                      155,00 
Comerços alimentació fins a 100 m2                      250,00 
Comerços alimentació fins a 200 m2                      495,00 
Comerços alimentació més de 200 m2                  1.250,00 
Benzinera                   750,00 
Mobles i electrodomèstics                    495,00 
Distribució begudes, fusteria, tintoreria                    495,00 
Perruqueria, farmàcia, centres de salut i bellesa                    155,00 
Locutoris, immobiliàries i oficines de serveis                    155,00 
Tanatoris, rentat de cotxes                    400,00 
Bancs i caixes                   400,00 
Altres establiments                   495,00 
Parades mercat                  100,00 
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