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SANT ANDREU DE LLAVANERES 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 

 

TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT, VALORITZACIÓ I DEPOSICIÓ DE RESIDUS 
COMERCIALS 

 

 

Article 1. Disposicions Generals 

 

1. D’acord amb el que disposen els articles 20 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals juntament amb l’article 23 de la Llei 15/2003 de 13 de juny que modifica la Llei 6/1993 
de 15 de juliol sobre residus, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de recollida i transport de 
residus comercials i industrials assimilables a urbans per part dels serveis municipals, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal i la normativa concordant aplicable. 

 

2. Per obtenir la definició de residu municipal i residu comercial als efectes de la present Ordenança 
s’estarà a les definicions contingudes a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei Reguladora 
dels Residus, Llei 6/1993, de 15 de juliol. 

 

Art. 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’hostalera, els bars, els mercats, les oficines i els serveis de tot tipus, públics i privats, així com 
dels residus originats a la indústria que tenen la consideració 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 3è. Subjecte passiu 
 

1. Seran considerats subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques tant públiques com 
privades, les herències jacents, comunitats de béns i altres 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. 
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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 4è. Responsables 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 abast que assenyala 
l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5è. Exempcions 

1. Estan exempts de la taxa el subjectes passius generadors de matèria orgànica, rebuig, vidre, paper i 
envasos, que després que 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.1 

 

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. 

 

3. 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 6è. 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 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. 

                                                        
1 En cas que l’ Ajuntament decideixi sol·licitar l’homologació municipal als gestors privats haurà de preveure un règim a l’efecte mitjançant la 
corresponent Ordenança general. Igualment l’Ajuntament podrà establir una taxa per l’activitat administrativa d’homologació dels gestors privats. 
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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 IAE s’assimilaran, a criteri de l’Ajuntament, en el grup corresponent per raó de la 
superfície i tipus d’activitat. 

 

 

Article 7è. 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          (€/ANY)  

  

 * fins 60 m2 288,75

 * fins 200 m2              360,00

 * fins 400 m2                        432,75

 * fins 1.000 m2               504,75

 * més de 1.000m2       577,50

  

  

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. 
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Grup classificació / Fracció residual                               
 

GRUP A. Generadors de rebuig                                        

 

GRUP B. Generadors de rebuig i cartró 

 

Comerç majorista de productes tèxtils 

613 

Comerç minorista tèxtils, pell i calçat 

651 

Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica 

652 

Comerç minorista articles llar i construcció 

653 

Comerç minorista vehicles i combustibles 

654.1-654.2-654.5 –655 

Comerç minorista vins i begudes 

645 

Estancs, loteries 

646.1-982.1 

Comerç minorista béns usats 

656 

Altre comerç minorista 

659 

Serveis telefònics i altres 

761                                       

Instal·lacions i muntatges 

504 

Acabats d'obra 

501.3-  505 

Salons bellesa i estètica 
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972 

Editorials i arts gràfiques 

474-476 

                          

GRUP C. Generadors de rebuig i paper                                 

 

Serveis financers 

811-812-819-831 

Entitats d'assegurances  

821-822-823-832 

Serveis de promoció immobiliària 

833 

Serveis de gestió propietat immobiliària 

834 

Agències de viatges 

755 

Serveis de publicitat i rel. públiques 

844-845-846 

Serveis fotogràfics i fotocopiadores 

973.1-493 

Consultoris mèdics 

942.1-942.9-943-944 

Clíniques veterinàries 

945 

Serveis jurídics, tècnics, comptables 

841-842-843 

Serveis administratius 

849-847 

Biblioteques i Museus 

966 
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Centres d'ensenyament sense menjador 

931.3-932-933 

Centres i organismes oficials 

Ràdio, televisió i  telecomunicacions 

964-761 

 

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

 

Espectacles teatrals, musicals i taurins 

965.1-965.2-965.5 

Sales de ball i discoteques 

969.1 

Activitats de joc, recreatives 

969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981 

Instal·lacions esportives, gimnasos 

968.1-967.1-942.2 

Cinemes  

963.1 

Altres hospedatges 

684-685-686-687 

     

GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró                    

 

Comerç minorista de productes alimentaris 

641-642-643-644-647 

Comerç minorista de flors, plantes 

659.7 

Supermercats i similars 

661.1-661.2-661.3-662.1-662.2 
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GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró                    

 

Bars, cafeteries, gelateries, orxateries 

672-673-674-675-676 

 

 

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

                                                                                                          

Hotels 

681-682-683 

Restaurants i càterings 

671-677 

Hospitals i centres sanitaris 

941.1-941.2 

Assistència i serveis socials 

951 

Col·legis majors i residències estudiants 

935.1-935.2 

Centres d'ensenyament amb menjador 

931.1-931.2-931.4-931.5 

 

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 i cartró Comerç 
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aliment. 

Grup F 2.50 Rebuig, envasos i/o vidre, orgànica Bars, cafeteries 

Grup G 3,00 Rebuig, orgànica, paper, cartró, envasos i/o 
vidre 

Servei + 
aliment. 

 

 

 

 

 

 

Article 8è. Reduccions i bonificacions. 

 

1. Activitats de temporada.- En el cas d’activitats de temporada sotmeses a llicències 
d’ocupació d’espais públics o privats, se’ls hi prorratejarà la taxa i gaudiran d’una bonificació 
percentual2, de la quota corresponent, sempre que l’activitat sigui exercida durant un període màxim 
de sis mesos. 

 

2. Reduccions 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 si 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’Ajuntament3.  
 

Aquesta bonificació consistirà en una reducció sobre el coeficient corrector aplicable, en funció de 
cadascuna de les fraccions recollides selectivament, tindrà caràcter rogat i es concedirà per Decret 
del Regidor competent en matèria de medi ambient4, segons els següents coeficients: 

 

 

Fracció recollida Coef. Reductor 

Cartró 0,25 

Vidre 0,25 

                                                        
2 A determinar encara en funció de la durada; per exemple el mercat, pot ser proporcional al nombre de dies de mercat a l’any, establint un preu per 
dia de recollida. 

3 Veure peu de pàgina núm. 2. 

4 O l’àrea de l’Ajuntament o el servei delegat extern que s’estimi oportú. 
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Paper 0,50 

Envasos 0,50 

Orgànica 1,00 

 

 

 

 

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 davant de l’Ajuntament i acreditant el supòsit de fet 
que doni dret al benefici fiscal. 

 

Article 10. Obligació de presentar declaració de producció de residus. 

 

1. Tot subjecte passiu d’aquesta Ordenança, haurà de complimentar amb motiu de la liquidació del tribut, 
una declaració sobre els residus comercials que produeix en els termes interessats per l’Ajuntament.5 

 

2. 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. 

 

3. 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 11è. 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 s’escau, les liquidacions oportunes amb les sancions corresponents. 

                                                        
5 L’Ajuntament haurà de preveure la elaboració d’un formulari bàsic a omplir pel subjecte passiu on es reflecteixi de forma senzilla la producció de 
residus comercials. 
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Article 12è. Període impositiu 

 

Constitueix el període impositiu l’any natural o fracció, reductible per trimestres en primera ocupació o 
possessió per qualsevol títol, llevat d’allò que disposa l’article 8 relatiu a les activitats de temporada. 

 

Art. 13.-Acreditació. 

 

1. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu. 

 

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 prorrogaran 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. 

 

4. Si l’activitat es desenvolupa durant la totalitat de l’any, el pagament del tribut es realitzarà d’una sola 
vegada durant els primers 20 dies de l’any següent. 

 

Article 14è. Autoliquidació 

 

Aquest tribut es gestiona mitjançant el règim d’autoliquidació d’acord amb el corresponent imprès acordat 
per la Corporació.6 

 

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 

                                                        
6 En el cas que l’Ajuntament opti per recaptar el tribut mitjançant el padró, aquest article 14 haurà de preveure que el règim d’autoliquidació s’aplicarà 

només al primer període impositiu, de manera que els següents períodes es gestionaran mitjançant el padró i l’anunci de les liquidacions tributàries es 

publicarà als butlletins oficials locals corresponents. 

 

En aquest cas convindria, també, modificar el règim de l’article 10 i preveure que l’obligació de presentar la declaració de producció de residus s’aplica a la 

primera autoliquidació i a les variacions que superin un límit determinat del volum i/o tipologia dels residus comercials produïts. 
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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.  

 

Disposició final 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 
d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada, entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. 

 

 


