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Ordenança fiscal núm. 11 
 

Taxa per a recollida d’escombraries 
 
 
 

Article 1.-   Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (segons les modificacions introduïdes 
per la Llei 15/2003, de 13 de juny), aquest Ajuntament estableix la taxa per a la 
recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la 
qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 

 
 

Article 2.-   Fet imposable 

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa: 
a) La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, transport, i 

valorització o dipòsit dels residus municipals d’origen domèstic. 
b) La prestació del servei de recollida, transport, i valorització o dipòsit dels residus 

comercials. 
c) La prestació del servei de neteja viària i recollida de residus per les activitats que 

es desenvolupen a la ciutat, sol·licitades per entitats, associacions, particulars o 
d’altres, i que requereixin d’aquests serveis. 

d) La prestació del servei de neteja viària i recollida de residus sol·licitats per 
terrasses autoritzades a  la via pública. 

 
2.- A aquest efecte, es consideren: 

a) Residus municipals d’habitatges, allotjaments i pàrquings particulars: Els que per 
la seva naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els  
llocs esmentats  i no tenen la consideració de residus especials. 

b) 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. Són 
equiparables a aquesta categoria, a efectes de gestió, els residus originats per la 
indústria que tinguin la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el 

que estableix la Llei 6/1993, segons les modificacions introduïdes per la Llei 
15/2003, de 13 de juny. 

 
S’exclouen d’aquests conceptes:  

-   Els residus industrials. 
- Les runes d’obres majors. 
- Els detritus humans. 
- Les matèries i els materials contaminats, corrosius o perillosos. 
- Els residus que en la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de 

mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.  
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- Els residus que, per llurs característiques, esdevinguin difícils de recollir, 
transportar, valoritzar o eliminar, segons resolució motivada de l’Ajuntament. 

 
3.- No estan subjectes al pagament de la taxa els titulars de les activitats que generin  
residus comercials la gestió dels quals es realitzi totalment mitjançant un gestor 
autoritzat, sempre que: 

- Es demani de forma expressa a l’Ajuntament  la no subjecció abans del 31 de 
març de l’exercici següent a aquell en que es pretén l’aplicació de la no 
subjecció. 

- En el supòsit d’inici de l’activitat, la no subjecció es podrà demanar dintre del 
termini de pagament en voluntària de la primera liquidació. La no formalització 
d’aquesta sol·licitud expressa comportarà la subjecció a la taxa municipal. 
Cas que la no subjecció es demani amb posterioritat, el seu reconeixement 
suposarà la baixa a la matrícula de la taxa amb efectes del trimestre natural 
següent al de la sol·licitud. 

- Es justifiqui documentalment davant d’aquesta Administració que es realitza una 
gestió correcta dels residus comercials, d’acord amb les previsions de la Llei 
6/1993, segons les modificacions introduïdes per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 
 

 
En conseqüència, pel que fa a titulars d’activitats que generen residus comercials, la 
subjecció al pagament de la taxa es dóna quan aquells s’han d’acollir al sistema 
municipal de gestió dels residus, perquè no hagin optat per realitzar la gestió 
mitjançant un gestor autoritzat o hagin optat per aquest darrer sistema però de forma 
parcial.  
 
 
Article 3.-   Subjectes passius i responsables 

1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que: 

a) Ocupin o utilitzin els habitatges o allotjaments situats en els llocs, places, carrers 
o vies públiques en què el servei es realitzi, bé a títol de propietari o 
d’usufructuari, arrendatari o fins i tot, de precari. 

b) Siguin titulars de qualsevol activitat susceptible de generar residus comercials, 
excepte quan es tracti d’activitats no subjectes de conformitat amb l’apartat 3 de 
l’article anterior. 

 
2.- En el supòsit de recollida de residus sòlids urbans d’habitatges i allotjaments, tindrà 
la consideració de substitut del contribuent el propietari de l’habitatge o allotjament, el 
qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del 
servei. 

 
 
Article 4.-   Exempcions 

Es declaren exempts de pagament de la taxa els subjectes passius, substituts dels 
contribuents, que compleixin la totalitat de les condicions següents: 
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a)  Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la 
Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició 
del benefici fiscal. 

b)  El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir 
cap altre immoble excepte l’habitatge habitual. No s’incompleix aquest requisit si 
el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dos places 
d’aparcament i/o un traster sempre que siguin d’ús directe i exclusiu de la 
mateixa unitat familiar.  

En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan 
per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es 
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té 
l’ús per sentència judicial. 

c)   El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no han de tenir cap 
deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de 
dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de 
pagament dels terminis del fraccionament. 

d) La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels 
membres de la unitat familiar no ha de superar els 15.000,00 €. 

e) Els ingressos de la unitat familiar no han de superar els límits següents: 
 

Membres Unitat 
familiar 

Ingressos 
bruts anuals 

1-3 22.365,46 

4 25.560,52 

5 28.755,59 

6 31.950,65 

7 35.145,72 

Més de 7 38.340,78 

 
 
Article 5.-   Base imposable i quota tributària 

1.- La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 
 Euros 
A) Habitatges i allotjaments  

1. Amb utilització de la deixalleria municipal ‘Punt Net’ o de la 
deixalleria mòbil de 6 a 10 vegades al llarg de l’exercici anterior ........ 

 
78,55 

2. Amb utilització de la deixalleria municipal ‘Punt Net’ o de la 
deixalleria mòbil de més de 10 vegades al llarg de l’exercici anterior . 

 
58,90 

3. Situacions no contemplades en els punts anteriors ............................ 98,20 
  

B) Hotel, pensió, hostal, residències d’estudiants, per a cada plaça (amb un 
mínim de 981,25 Euros) ..................................………………..................... 

 
33,20 

  

C) Centres d’ensenyament, Residències d’avis i Centres sanitaris ............. 981,25 
  

D) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes, bingos, 
gelateries, xocolateries, sales de festa, discoteques i similars.  

 

- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2 ……………….................... 1.080,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 .................... 1.167,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 1.372,00 
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- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 1.534,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 .... 1.710,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 .. 1.792,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 1.824,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 . 2.197,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................…………... 2.685,00 

Els cinemes gaudiran d’una reducció del 30%.  
Si aquestes activitats es desenvolupen en centres d’ensenyament, o 
en locals d’entitats, clubs o associacions amb accés limitat als socis 
o associats i sense accés públic general, s’aplicaran las quotes de 
la lletra E). 

 

  

E) Locals comercials que incloguin articles de menjar:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2 ……………….................... 457,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 .................... 523,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 670,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 1.216,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ....... 1.906,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ...... 1.996,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 2.032,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 . 2.685,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................…………... 3.873,00 

  

F) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2 ……………….................... 252,25 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 .................... 371,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 592,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 811,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ....... 1.183,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ....... 1.240,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 1.262,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 . 2.100,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................…………... 2.981,00 

Quan es tracti d’entitats bancàries, les quotes s’incrementaran un 30% 
sobre la tarifa que correspongui segons la superfície. 

 

Si les activitats classificades en aquest apartat es desenvolupen en 
habitatges (que tinguin aquesta consideració a efectes de l’Impost sobre 
Béns Immobles) ......................................................................................... 

 
 

98,20 
  

G) Càmpings, per a cada 100 places o fracció ......………………................. 2.248,00 
  

H) Parades de mercats municipals …………………………………................ 466,00 
  

I) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira, per dia ..... 8,15 
  

J) Quioscs ……………………………………………………………................. 257,25 
  

K) Activitats a la via pública:  
1- Activitats amb restauració  

- Format petit ........................................................................................ 152,15 
- Format gran ....................................................................................... 304,30 

2- Activitats sense restauració  
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- Format petit ....................................................................................... 61,75 
- Format gran ....................................................................................... 123,50 
Es consideren activitats de petit format aquelles que siguin sectorials 
sense difusió o que apleguin menys de 300 persones.  
Es consideren activitats de gran format, aquelles de caire municipal, 
amb gran difusió o que apleguin més de 300 persones.  

  

L) Pàrquings privats o comunitaris:  
- De 6 a 9 places d’aparcament  44,10 
- De 10 a 25 places d’aparcament  55,15 
- De 26 a 50 places d’aparcament  66,15 
- De més de 50 places d’aparcament  110,25 

 
Als efectes dels apartats B) a J) es considerarà com a superfície de l’activitat la 
resultant de la suma de les superfícies següents: 

a) La superfície total del local on es desenvolupa l’activitat, incloent-hi la totalitat 
de dependències dedicades a la mateixa o que li serveixen de suport 
(magatzems, dipòsits, despatxos, etc.). 

b) La superfície total d’ocupació del domini públic al llarg dels dotze mesos del 
període impositiu (s’hagi obtingut o no la corresponent llicència o autorització 
municipal). Aquesta superfície serà el quocient resultant de dividir entre dotze 
la suma de l’efectiva ocupació de domini públic de cadascú dels dotze mesos. 

 
Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any, llevat 
els supòsits d’alta de l’immoble o de que l’activitat econòmica no s’exerceixi tot l’any. 
En aquests casos les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, inclòs aquell en 
què s’acrediti el final d’obra de l’immoble o en que es realitzi l'inici o el final de 
l’activitat. 
 
També es prorratejarà la quota per trimestres naturals en els supòsits de baixa a la 
matrícula per reconeixement de la no subjecció a la taxa. 
 
Quan el contribuent per residus comercials subjecte a les tarifes definides en els 
apartats B) fins el J) s’hagi acollit només parcialment al sistema municipal de gestió de 
residus, les tarifes es reduiran en proporció amb el volum i el tipus de residus gestionat 
per l’Ajuntament.  
 
2.- En locals i establiments compartits per diferents titulars que siguin subjectes 
passius de la taxa i que realitzin activitats gravades en el mateix grup de tarifa, 
s’estableix una reducció d’acord amb el pes de cada titular en la superfície del local, 
segons el quadre següent: 

 

Participació en superfície 
local (%) 

2 ó més subjectes passius. 
(% de reducció) 

Fins al 20% 70 % 

Del 20,01 %  al  40% 50% 

Del 40,01 %  al  60% 30% 

Més del 60% 0% 
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3.- En cas d’establir-se una recollida especial per a determinats tipus d’establiments o 
locals, el seu cost serà repartit entre els establiments beneficiats en proporció als 
residus recollits o a alguna altra mesura objectiva que determini l'Ajuntament. 
 
4.- Pel que fa als locals i establiments, es considera que les tarifes indicades cobreixen 
el volum màxim diari de residus, que s’estableix en 120 litres diaris. Si mitjançant 
declaració del subjecte passiu o comprovació per part de l’Administració, els residus 
que genera un establiment supera el volum màxim esmentat, a les tarifes anteriors 
s’afegirà la quota següent : 
 

 Euros 
Excés fins a 120 l. diaris: 332,00 
Excés fins a 240 l. Diaris: 665,00 
Excés fins a 360 l. diaris 995,00 
Excés fins a 480 l. Diaris 1.327,00 
Excés fins a 1.100 l. Diaris 2.382,00 
Per cada  1.100 l. diaris d’excés 2.382,00 

 
5.- En qualsevol cas, els subjectes passius de locals o establiments definits a l’article 
5è, apartats B) fins a J), poden presentar a l’Ajuntament una declaració que justifiqui, 
per una banda, la producció real anual de residus assimilables a domèstics, 
degudament acreditada per una auditoria d’empresa especialitzada, la qual estigui 
certificada, i per altra banda, el compliment de la normativa vigent pel que fa a la 
recollida i eliminació de la resta de residus generats.  
 
L’Administració, prèvia comprovació de la declaració, expedirà la liquidació de la taxa 
d’acord amb les dades aportades per l’usuari. La tarifa que s’estableix per Kg de residu 
produït assimilable a domèstic és de 0,2800 EUR/Kg. 
 
Les auditories que es realitzin tindran una vigència de quatre anys, si bé anualment  el 
subjecte passiu haurà de fer una declaració jurada de què no hi ha hagut canvis 
significatius en el volum de residus generat. Si es produeixen modificacions, caldrà 
acompanyar a la declaració la documentació justificativa que correspongui. 

 
En el supòsit de liquidació de la taxa d’acord amb aquest apartat no s’aplicarà cap de 
les bonificacions establertes en els punts anteriors. 
 
La sol·licitud d’auditoria i la declaració jurada anual s’hauran de presentar dintre del 
primer trimestre de cada exercici perquè resultin aplicables a la quota del mateix. 
 
6.- Els titulars de locals o establiments en què s’exerceixi una activitat consistent en la 
venda de productes de menjar per al consum a la via pública, tindran un recàrrec del 
100% de la tarifa que els correspondria. La Junta de Govern Local, a proposta de la 
Regidoria de Serveis Viaris, aprovarà la relació de subjectes passius en què es donen 
els supòsits establerts en aquest apartat, i ho comunicarà als interessats. 
 
 
Article 6.-   Meritació   

1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la 
realització del servei. Aquest s’entendrà iniciat: 
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a) En la prestació del servei en habitatges i allotjaments, atesa la seva naturalesa 
de recepció obligatòria, quan aquest estigui establert i en funcionament en els 
carrers o llocs on s’ubiquin els immobles. 

b) En la prestació del servei quan es tracte de residus comercials en el moment en 
que efectivament es presti perquè el titular de l’activitat perquè no hagi optat per 
realitzar la seva gestió mitjançant un gestor o gestora autoritzat. 

 
2.- Una vegada iniciada la prestació del servei, i aquesta s’estengui a varis exercicis,  
les quotes es meritaran el primer dia de cada any natural, llevat els supòsits de l’alta 
de l’immoble i d’inici de l’activitat econòmica, en què la taxa es meritarà en la data 
d’acabament de l’obra nova i en la data de l'inici de l’activitat econòmica. 
 
 
 
Article 7.-   Declaració i ingrés 

1.- A la taxa corresponent a habitatges i allotjaments ubicats en immobles on s’hagi 
realitzat una nova construcció, reforma general, rehabilitació o divisió horitzontal, els 
subjectes passius no hauran de realitzar cap declaració d’alta. La incorporació al padró 
es realitzarà a partir de les dades de la documentació presentada a efectes de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
Qualsevol variació de les dades de l’immoble que afectin a la taxa s’haurà de declarar 
dintre del termini de trenta dies següents a la modificació. 
 
2.- Els subjectes passius que realitzin activitats que generin o puguin generar residus 
comercials hauran de sol·licitar a l’Ajuntament la no subjecció a la taxa municipal, en 
els termes exposats a l’article 2 d’aquesta Ordenança, dintre del termini de trenta dies 
següents a l’inici de l’activitat. La no formalització d’aquesta sol·licitud expressa 
comportarà la subjecció a la taxa municipal. 
 
Cas que la no subjecció es demani amb posterioritat, el seu reconeixement suposarà 
la baixa a la matrícula de la taxa amb efectes del trimestre natural següent al de la 
sol·licitud.  
 
3.- Les altes que es produeixin dins l’exercici es liquidaran i notificaran segons el que 
estableix l’article article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
i s’incorporaran al Padró de l’exercici següent. 
 
4.- El cobrament de les quotes de meritació periòdica s’efectuarà mitjançant un rebut 
derivat del padró anual de la taxa, en la qual figuraran els subjectes passius i les 
quotes que es liquiden. 
 
 
Article 8.-   Infraccions i sancions 

1.- La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
2.- Es fa una especial reserva del dret d’aquesta Administració a liquidar i recaptar la 
taxa en tots aquells casos en que hagi d’actuar en vies d’execució subsidiària per 
incompliments en les determinacions de la Llei 6/1993 reguladora dels residus, segons 
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les modificacions introduïdes per la Llei 15/2003, de 13 de juny, amb independència 
del règim sancionador previst a la mateixa llei. 
 
 
Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
 

* * * * * * 


