
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12:
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ

D’ESCOMBRERIES

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 i  de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal
i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny, l’Ajuntament estableix les taxes  pels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans,  que es regiran per la present Ordenança.

I.-  Taxa  pel  servei  de  recepció  obligatòria  de   recollida,  tractament  i  eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans domiciliaris 

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el  fet  imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria  de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de
les activitats domèstiques.

b)  Recollida,  transport  i  tractament  de  les  restes  vegetals  generades  en  solars  sense
edificar.

c)  Recollida,  transport  i  tractament  dels  residus  generats en comerços i  serveis,  com a
conseqüència d’activitats  domèstiques i  en locals  sense activitat  comercial  o per a usos
privats, tals com aparcament, traster o magatzem.

2.  Es  consideren  també  residus  domèstics:  els  que  es  generen  en  les  llars  d’aparells
elèctrics  i  electrònics;  roba;  piles;  acumuladors;  mobles  i  estris;  els  residus  i  runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de
neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i
vehicles abandonats.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, 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,  o  els  locals  o  solars  situats  en  places,  carrers  o  vies
públiques  on  es  presta  el  servei  a  que  es  refereix  l’article  anterior,  bé  sigui  a  títol  de
propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari.

2. Tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu  substitut  del  contribuent  el  propietari  dels
habitatges, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que
són els beneficiaris del servei.
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Article 4. Responsables

1. Son 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.

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. 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:

2.1 Habitatges:

1. Habitatges en alineació a vial (tan plurifamiliar com unifamiliar) i 
habitatges plurifamiliars aïllat

121,85 €

2.  Habitatges unifamiliats en filera o adossades/aparellats 177,20 €

3.  Habitatges unifamiliars aïllats 210,50 €

2.2 Locals comercials inactius:

Categoria
Per cada local comercial 121€

NOTA:  S’entén  per  local  comercial  inactiu  aquell  en  què  només  es  realitzen  activitats
domèstiques.

3.  S’aplicarà una reducció de la taxa del  25% per la prestació del servei en habitatges,
prevista  a  l’apartat  2.1,  quant  s’acrediti,  per  part  de  qui  ocupi  l’immoble  de  forma
efectiva,  que  els  ingressos  de  la  unitat  familiar  no  superen  l’import  del  salari  mínim
interprofessional establert a l’any de la sol·licitud, segons el quadre següent:

Unitat familiar 1 persones: 1 Salari Mínim Interprofessional

Unitat familiar 2 persones: 1,50 Salari Mínim Interprofessional

Unitat familiar a partir de 3 persones: 1,75 Salari Mínim Interprofessional

I que compleixin les següents condicions:

 Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en aquest municipi 

 Que  l’habitatge  que  ocupi  la  unitat  familiar,  ho  sigui  en  concepte  de  residència
habitual i permanent, no com a segona residència.
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La capacitat econòmica de la persona beneficiària i dels membres de la unitat familiar es
determinarà en atenció a la seva renda.

Es considera renda de la persona els ingressos derivats del treball, deduïdes les cotitzacions
de  la  seguretat  social  i  assimilats,  i  del  capital,  així  com  qualsevol  altres  substitutius
d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes
a l’IRPF.

S’entendrà per unitat familiar, el conjunt de persones que conviuen en el domicili  d’acord
amb les dades del volant d’empadronament.

S'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud: 

a. Declaració de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques de l’exercici anterior de
cadascun dels membres de la unitat familiar  més grans de 16 anys o bé certificació
acreditativa  conforme  no  tenen  obligació  de  presentar-la,  expedida  per  l'Agència
Tributària. 

b. Certificat de la Seguretat Social sobre la quantia de la pensió anual dels membres de la
unitat familiar.  En el cas de no ser perceptor de cap pensió, subsidi  o ajuda, caldrà
aportar certificació acreditativa d'aquest extrem expedida per la Seguretat Social.

c. Volant d’empadronament
d. Certificat cadastral
e. Es podran eximir de presentar la documentació referida als apartats anteriors, aquelles

persones que autoritzin  a  l’Ajuntament  de Roda de Berà a realitzar  les consultes  a
l’Administració corresponent (autorització signada i fotocòpia DNI) 

Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, durant el mes de gener de l’exercici en que tindrà
efecte, si ja s’estava realitzant la prestació del servei, o en el termini d’un mes des de l’inici
de la prestació del servei.  

A  efectes  d’obtenir  aquesta  reducció,  s’haurà  de  presentar  la  corresponent  sol·licitud
adjuntant  còpia  de  l’última  declaració  d’IRPF,  de  tots  els  membres  obligats  a  fer  la
declaració,  que  formin  part  de  la  unitat  familiar,  certificat  cadastral.  Per  altra  banda  es
comprovarà d’ofici el primer requisit.

S’aplicarà en el padró següent de l’any en curs, podent renovar-se a la finalització si es
tornen a complir els requisits establerts i prèvia sol·licitud de l’interessat.

Article 6. 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  utilitzats  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; en aquest cas el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància. 
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Article 7. Règim de declaració i ingrés.

1.Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que s’acrediti per primera vegada la
taxa,  els  subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matricula i  presentaran,  a
aquests  efectes,  la  declaració  corresponent  i  ingressaran,  simultàniament,  la  quota  que
correspongui, d’acord amb el punt 2 de l’article anterior.

2. Les baixes hauran de fer-se com a màxim, abans del 31 de l’any en curs,  per a tenir efec-
tes a partir del següent exercici.

3.  Les altes que es produeixin dins de l’exercici  sortiran efectes des de la data en que
s’acrediti la taxa. L’Ajuntament pot donar d’alta d’ofici quan tingui coneixement de que s’està
meritant la taxa.

Article 8. Fraccionament de padrons

1. L’Ajuntament fraccionarà en    4   terminis el pagament de la taxa pel servei de recepció
obligatòria  de   recollida,  tractament  i  eliminació  d’escombraries  i  altres  residus  sòlids
urbans domiciliaris.  Aquests terminis  de pagament  seran degudament  establerts  en els
corresponents calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

2. Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que
queden  establertes  com  exemptes  per  raons  d’eficiència  i  economia  en  la  gestió
recaptatòria del tribut determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant
no es tindrà en compte i  es liquidarà el  tribut  per la  quota líquida aplicable  a l’objecte
tributari.

3. Es podrà pagar la quota resultant de l’aplicació de la tarifa, en un sol cop, en cas que se
sol·liciti per l’interessat abans d’emetre el Padró fiscal. 

II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de recepció voluntària,
de  recollida, tractament i eliminació de residus comercials. 

Article 9. Fet imposable

1.  Són  serveis  municipals  complementaris,  de  recepció  voluntària,   susceptibles  de  ser
prestats pel sector privat -autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la
normativa vigent en matèria de residus-  la recollida, tractament i eliminació dels residus
comercials. 

2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària,  de  recollida,
tractament i eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents:

a) Recollida dels residus comercials.

b) Tractament i eliminació del residus comercials. 

3.  A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, 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. 

4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.2 de l’ordenança, conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
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residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la
realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.

Article 10. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa 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 Llei General Tributària que:

a) Sol·licitin la prestació.

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei.

2.  A  aquests  efectes,  els  titulars  de  l’activitat,  la  qual   generi  residus  comercials  o
industrials,  assimilables  als  municipals,  vindran  obligats  a  acreditar  anualment  davant
l’Ajuntament que  tenen  contractat  amb  un  gestor  autoritzat  la  recollida,  tractament  i
eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament haurà de
constar dels següents documents:

a) Declaració de residus segons el model utilitzat per la Junta de Residus indicant entre
altres quins volums i tipologies genera l’activitat.

b) Contracte amb un o uns gestors autoritzats per la Junta de Residus per a la recollida,
tractament, eliminació dels volums i tipologies declarats.

Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, durant el mes de gener de l’exercici en que tindrà
efecte, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o en el termini d’un mes des de l’inici de
l’activitat  generadora del  residu,  si  es  tracta del  primer  període impositiu.   L’Ajuntament
informarà anualment del període de presentació de les sol·licituds per acollir-se en aquest
supòsit.

3. 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 i industrials
assimilables als municipals  s’acull  al  sistema de recollida,  tractament i  eliminació que té
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada. 

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals
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 11. Responsables

1. Son 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.

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.
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Article 12. Quota tributària

1.  La quota tributària  de la  taxa per  la  prestació  de serveis  de recepció  voluntària   de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als
quals es desenvolupi l’activitat generadora del  residu, i de la superfície útil del local ( o en el
seu defecte, la superfície del local.)

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

Grup
Fins a

49 m2(€)
De 50 a
74 m2 (€)

De 75 a
99 m2 (€)

De 100 a
199 m2 (€)

De 200 a
499 m2 (€)

A partir de
500 m2 (€)

1 215,50 267,44 316,67 555,60 816,60 2.652,25

2 222,10 275,60 326,30 572,42 841,92 2.736,05

3 228,80 284,17 336,06 589,50 867,60 2.821,30

4 402,80 406,40 410,02 719,00 1.056,42 3.434,00

Grup Activitat

1

Serveis de professionals (advocats, arquitectes, tècnics, financers, publicitat,…)
Serveis informàtics.
Serveis de neteja
Clíniques dentals i altres clíniques mèdiques, òptiques
Garatges
Gimnasos
Clíniques veterinàries
Tintoreries
Magatzems i trasters comercials superiors a 50 metres sense activitat

2 Gestories, immobiliàries
Institucions financeres, asseguradors
Autoescoles, escoles de música, de formació professional, de repàs i altres 
activitats d’ensenyament no incloses en el grup 3
Rellotgeries, Joieries
Tendes de fotografia
Copisteria, impremtes, tendes d’informàtica
Perfumeries, centres d’estètica i bronzejat, perruqueries, salons de bellesa
Farmàcies
Agències de viatges
Videoclubs, videojocs i similars
Lloguer de béns de consum
Venda de pintures
Tendes de regals
Licoreres
Ferreteries
Drogueries
Llibreries, papereries, quioscos.
Tendes d’esports
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Venda de calçat, venda de roba, llenceries, merceries
Estancs
Tendes de llaminadures
Venda d’instruments musicals
Activitats recreatives
Venda d’electrodomèstics i maquinària
Balnearis i banys
Paletes, lampistes, pintors i altres
Fleques i forns de pa
Fàbriques de tot tipus
Venda i reparació de vehicles
Reparacions de béns mobles, industrials i comercials
Tallers de fusteria, fusteria d’alumini, cuines i banys, mobles
Fusteries 
Rentat de vehicles
Resta d’activitats no incloses en cap grup 

3

Bancs i caixes
Fruiteries, verdulaires
Xurreries
Peixateries
Xarcuteries, carnisseries, polleries i similars
Floristeries i tendes d’animals
Tendes de menjars preparats
Sales  d’espectacles:  teatres,  cinemes,  bars  amb  espectacles,  discoteques,
sales d’espectacle, carpes.
Cafès i bars, pensions, xocolateries sense servei de restauració
Comerç a l’engròs d’alimentació
Escoles bressol, guarderies, jardins d’infància, centres d’ensenyament primari,
secundari, de batxillerat i ensenyament universitari amb servei de restauració.

4
Autoserveis i supermercats
Restaurants, fondes, pizzeries…
Cafès i bars, pensions, xocolateries amb servei de restauració

5 Càmpings, hotels i residències...............................32,42 € per plaça o tenda. (*)

Els locals comercials de càmpings* pagaran independentment d’aquests, segons el quadre
establert per grups i superfície. 

3. S’aplicarà una reducció del 15% de la tarifa establerta als càmpings i un 50% als locals
comercials dels càmpings que tinguin certificats mediambientals (ISO, EMAS o similar) que
comportin la recollida selectiva, de rebuig i orgànica i tinguin contractat servei de recollida
pròpia. 

S’aplicarà  una reducció d’un 25% de la  tarifa  els  locals  de temporada (com a màxim 6
mesos oberts), prèvia sol·licitud dels interessats, com a màxim un mes abans de la data
d’inici de cobrament del padró en voluntària.

Només s’aplicarà la reducció més beneficiosa pel contribuent, i per tant no seran aplicables
les dues reduccions el mateix temps.
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4. La taxa es liquida per cada unitat de local o d’establiment. Es prendrà com a unitat de
local  o  establiment,  la  que  figuri  en  el  Cadastre  Immobiliari.  A  aquests  efectes,  es
determinen les següents regles per als supòsits de concurrència d’activitats:

a) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment del
mateix subjecte passiu, determina que els metres quadrats declarats a cadascuna d’elles
s’agruparan a l’activitat econòmica principal que tingui la quota tributària més alta.

b) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment de
diversos  subjectes  passius,  determina  que  els  metres  quadrats  declarats  a  cadascuna
d’elles s’agruparan a l’activitat econòmica principal. La liquidació es girarà al propietari del
local que estarà obligat a satisfer-la, en la seva totalitat. Aquest pot repercutir la quota amb
la  resta  dels  titulars  de  les  activitats  econòmiques  que  es  desenvolupen  en  el  local  o
establiment  de  referència.  La  resta  de  titulars  de  les  activitats  econòmiques  estan
solidàriament obligats enfront l’Ajuntament de Roda de Berà al pagament d’aquest dèbit.

c) No serà d’aplicació l’apartat b) per les activitats econòmiques que es desenvolupin en un
mateix  local  o  establiment  que  tinguin  la  consideració  de  centre  comercial.  En  aquests
supòsits serà girada la liquidació a cadascun dels subjectes passius, en funció del seu grup
d’activitat i de la superfície declarada a efectes de l’Impost sobre activitats econòmiques,
declaracions censals de l’AEAT o de la llicència municipal d’activitats

Article 13.  Meritament i període impositiu  

1.  La  taxa  per  la  prestació  del  servei   de  recollida,  tractament  i  eliminació  de  residus
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o resultar beneficiat pel servei.  

2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, el meritament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els  supòsits  d’inici  o cessament en la  prestació del  servei;  en aquest  cas el  període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.   

3. Respecte al prorrateig:  
a) Quan s’iniciï l’activitat, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la
quota integra anual prorratejada pels mesos en el que es desenvoluparà l’activitat.  
b)  Si es cessa en l’activitat  procedirà la devolució parcial  de la quota,  calculada amb el
prorrateig  mensual  a  partir  del  mes següent  en  el  qual  es  comuniqui  el  cessament  de
l’activitat,  i  una vegada comprovat per part  de l’Administració.  Si el cessament té lloc en
l’últim mes de l’any, no es procedirà retornar quantitat alguna.  
Si  l’inici  o el  tancament de l’activitat  té lloc en el  qualsevol  dia d’un mes es liquidarà la
totalitat de la quota mensual, calculada de forma proporcional a la quota anual.

Article 14. Fraccionament de padrons

4. L’Ajuntament fraccionarà en    4   terminis el pagament de la per la  prestació del servei
municipal complementari, de recepció voluntària,  de  recollida, tractament i eliminació de
residus comercials..  Aquests terminis de pagament seran degudament establerts en els
corresponents calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

5. Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que
queden  establertes  com  exemptes  per  raons  d’eficiència  i  economia  en  la  gestió
recaptatòria del tribut determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant
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no es tindrà en compte i  es liquidarà el  tribut  per la  quota líquida aplicable  a l’objecte
tributari.

6. Es podrà pagar la quota resultant de l’aplicació de la tarifa, en un sol cop, en cas que se
sol·liciti per l’interessat abans d’emetre el Padró fiscal. 

Article 15. Règim de declaració i ingrés.

Els subjecte passius de la taxa  pel servei de recepció voluntària,  de  recollida, tractament i
eliminació  de  residus  comercials  vindrà  obligat  a  practicar  l’autoliquidació  de  la  quota
corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei i,
per exercicis següents, en tant no hagi comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que
aquest determini.

Article 16. 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.

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 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.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2017,
queda definitivament aprovada en data 27 de desembre de 2017, comença a regir el dia 1
de gener de 2018, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
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