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TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el 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 22/2011, de 29 de juliol, de 
residus i sòls contaminants, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 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 urbans domiciliaris.  

Article 2. Fet imposable  

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels 
serveis següents:  

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.  

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.  

2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i 
deixalles procedeixen dels domicilis particulars.  

3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de 
seguretat, tals com:  

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris  

b) Escòries i cendres de calefaccions centrals  

c) Runes d’obres  

d) D’altres tòxics o perillosos  

Article 3. Subjectes passius  

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció 
obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris 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 situats en places, carrers o 
vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, 
d’arrendatari o, 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. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a 
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. 

3. 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 5. Exempcions i bonificacions. 

A) Exempcions 
 
1.- Podran beneficiar-se de la exempció de la taxa: 
 
a) Beneficiaris: 
 
a.1) les famílies nombroses o amb acreditació de famílies monoparentals amb dos o més 
fills menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats, amb ingressos totals per unitat 
familiar inferiors o iguals a dues vegades el Salari  Mínim interprofessional. 
  
a.2) Jubilats o pensionistes amb ingressos totals per unitat familiar inferiors o iguals a 1.5 
vegades el SMI. 
 
Les persones interessades hauran d’acreditar la seva situació en la data de presentació de 
la sol·licitud. Si es modifiquen les seves condicions personals de forma que resulti 
improcedent l'exempció, aquestes vindran obligades a comunicar-ho a l'Ajuntament a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
2.- Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa l’ocupi la persona obligada al 
pagament de forma habitual. 
 
3.- S’haurà d’aportar juntament amb la instància 
 
a) Còpia de les declaracions de l’IRPF presentades a l’administració d’hisenda durant 
l’exercici anterior, en la que hi figurin totes les persones que formen la unitat familiar resident 
en el domicili, pel qual es sol·licita l’exempció o bonificació. Cas de que tots o algun membre 
de la unitat familiar no tingui obligació de presentar aquesta declaració, caldrà aportar 
certificació acreditativa d’aquest extrem expedida per l’Administració de l’Agència Tributària. 
 
Així mateix, a fi d’acreditar, en tots els casos, els ingressos de tots els que viuen en 
l’habitatge en qüestió i, respecte a les persones que no hagin de presentar declaració de 
renda però hagin obtingut ingressos durant l’any, haurà d’aportar document acreditatiu de 
l’import d’aquests ingressos (ingressos de comptes corrents, d’estalvi, a termini, fons 
d’inversió, cartera de valors, etc.). 
 
b) Certificat de la seguretat social sobre la quantia de la pensió anual dels membres de la 
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unitat familiar. Cas de que tots o algun membre de la unitat familiar no siguin perceptors de 
cap pensió, subsidi o ajuda de la seguretat social, caldrà aportar certificació acreditativa 
d’aquest extrem, expedida per la seguretat social 
 
c) En el cas de les famílies nombroses o monoparentals, cal aportar el títol vigent expedit pel 
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya. 
 
4.- Per a tots els casos serà requisit imprescindible que el sol·licitant acrediti trobar-se al 
corrent del pagament de tots els deutes pendents amb l’Ajuntament i que estigui inscrit en el 
Padró Municipal d’Habitants. 
 
5.- El sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa, o acreditar que suporta el seu 
pagament. 
 
6.- Que no disposi de béns patrimonials a excepció de l’habitatge que s’utilitzi com a domicili 
familiar. Aquest requisit s’acredita mitjançant declaració jurada complementada amb el 
certificat de béns i/o la declaració d’IRPF. 
 
7.- Els interessats únicament podran sol·licitar l’exempció durant el període de temps 
comprès entre el primer dia hàbil de gener i el darrer dia hàbil de febrer de l’any. 
 
Els jubilats i pensionistes que no hagin variat la seva situació socioeconòmica respecte 
l’exercici anterior (exercici en que se li ha reconegut l’exempció), no hauran de demanar-la i 
se’ls hi renovarà automàticament. En el cas de detectar-se que s’ha incomplert aquesta 
condició en el sentit de que la situació actual no compleix les condicions establertes a 
l’ordenança, els interessats perderen aquest dret i se’ls hi practicarà la liquidació de la taxa 
corresponent. 
 
B)  Reduccions 
 
1.- Els subjectes passius que facin selecció de deixalles i les portin a la deixalleria del 
municipi, es beneficiaran de les reduccions següents en funció dels viatges anuals: 
 
 - De 8 a 10 viatges:  12% 
 - De 11 a 20 viatges:  20% 
 - De 21 a 30 viatges:  30% 
 
2.- L’aplicació d’aquestes reduccions resta condicionada al compliment de les condicions 
específiques determinades en el reglament d’us de la Deixalleria. 
 
3.- El procediment a seguir per gaudir de les reduccions serà el següent: 
 

 L’aplicació de la reducció es farà mitjançant una targeta electrònica d’usuari habitual 
de la Deixalleria que s’ha de recollir als Serveis Tècnics Municipals. 

 L’usuari registrarà els viatges que realitzi a la deixalleria al llarg de l’any amb 
l’esmentada targeta.  L’Ajuntament recopila internament i periòdicament aquesta 
informació durant tot l’any per tal de calcular, d’acord amb el nombre de viatges 
realitzats a 31 de desembre, la bonificació corresponent. 
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Article 6. 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. 

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

 

Habitatges 

Per cada habitatge  117,92.-€ 

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar i els allotjaments. 

  

 

Article 7. Acreditació 

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  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. 

 

Article 8. Règim de declaració i ingrés  

1. Dintre 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, segons el que estableix el punt 2 de l’article anterior.  

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 cobrament de la quota es farà mitjançant rebut anual, si bé en el cas d’altes i baixes 
podrà ser satisfeta per autoliquidació o liquidació prorratejada per trimestres. 
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II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials  

Article 9. Fet imposable  

1. Són serveis municipals complementaris, 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 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’hoteleria, 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.  

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. 
- Els residus que, per llurs característiques, esdevinguin difícils de recollir, transportar, 

valoritzar o eliminar, segons resolució motivada de l’Ajuntament. 

 

Article 10. Subjectes passius  

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a 
l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que:  

a) Siguin titulars de qualsevol activitat susceptible de generar residus comercials. 

b) Sol·licitin la prestació.  

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

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen 
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que 
produeixi l’activitat corresponent. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar a l’inici de l’activitat 
generadora del residu. En cas que l’activitat pateixi alguna modificació que afecti a la 
generació de residus s’haurà de presentar a l’Ajuntament la documentació acreditativa 
corresponent al respecte.  
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3. Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació 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 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 12. Reduccions 

1. S’estableixen  reduccions lligades a viatges anuals a realitzar a partir de l’1/01/13 als 
usuaris del servei, subjectes a la taxa pels residus comercials, la quota dels quals s’estableix 
a l’article 13, per l’ús regular de la deixalleria. 

  
- De 8 a 10 viatges:  12% 

 - De 11 a 20 viatges:  20% 
 - De 21 a 30 viatges:  30% 
 
Per la utilització de la deixalleria durant l’any 2012 es manté la reducció de l’11% a partir 
dels 12 viatges. 
 
Les quotes d’imports superiors a 910 € tindran una reducció màxima de 100,00 €. 

 

2. Els requisits per ser beneficiari, són els següents:  
 

a) Estar inclòs en algun dels epígrafs de l’article 13 d’aquesta ordenança. 
 

b) Acreditar, abans de la percepció de la reducció, que es troben al corrent de 
pagament de les seves obligacions fiscals amb l’entitat. 

 
3.- El procediment a seguir per gaudir de les reduccions serà el següent: 
 

 L’aplicació de la reducció es farà mitjançant una targeta electrònica d’usuari habitual 
de la Deixalleria que s’ha de recollir als Serveis Tècnics Municipals. 

 L’usuari registrarà els viatges que realitzi a la deixalleria al llarg de l’any amb 
l’esmentada targeta.  L’Ajuntament recopila internament i periòdicament aquesta 
informació durant tot l’any per tal de calcular, d’acord amb el nombre de viatges 
realitzats a 31 de desembre, la reducció corresponent. 
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L’aplicació d’aquestes reduccions resta condicionada al compliment de les condicions 
específiques determinades en el reglament d’us de la Deixalleria i al fet de no interferir en el 
correcte funcionament del servei. 
 
4- S’estableix una reducció del 40% de la quota a favor d’aquells emprenedors/es o 
empresaris/es que iniciïn una nova activitat a Cubelles durant el primer any d’exercici de 
l’activitat, comptat de data a data i amb meritació trimestral (4 trimestres). 
   
Per acreditar el compliment dels requisits s’haurà de presentar al departament d’Hisenda 
Local, la següent documentació a l’inici de l’activitat: 
  
- Escriptura de constitució de la societat mercantil si té tal forma jurídica. 
- Declaració d’alta a l’Agència tributària amb el model 036 ó 037. 
- Alta a la Seguretat social amb el codi de compte de cotització. 
- Llicència d’activitats o declaració responsable o comunicació prèvia a l’Ajuntament.  
  
En el cas de persones emprenedores de fins a 25 anys, donada la situació d’atur juvenil, la 
reducció serà del 45%. 
 
L’acreditació haurà de realitzar-se dins el mes següent de la data que consti com a alta en 
l’Agencia tributària amb els models 036 o 037.  
                                         
Aquesta reducció no serà d’aplicació en els casos de trasllat d’activitats dins el terme 
municipal, els supòsits de canvi de forma jurídica en els que es mantingui l’exercici efectiu 
de l’activitat per les mateixes persones, així com totes aquelles obertures d’activitat que 
puguin considerar-se conceptualment com a successió d’empresa d’altres pre-existents. 
 
 

Article 13. Quota tributària  

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei 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. 

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

 

  Quota mínima 

Epígraf primer. Despatxos i oficines professionals: 

Per cada despatx o oficina professional 117,21.-€  

Epígraf segon. Allotjaments: 

A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, fins a 20 places 

12,27.-€/plaça 245,36.-€ 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, fins a 20 places 

11,94.-€/plaça 238,48.-€ 
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C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una 
estrella, fins a 20 places 

11,33.-€/plaça 226,77.-€ 

D) Càmpings                                                                      11,33.€/parcel·la     

S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els quals s’inclouen 
hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga. 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació i articles de la llar 

A) Fins a 50 m2 351,07.-€  

B) De 50,1 a 100 m2 585,97.-€  

C) Més de 100 m2 820,38.-€  

Epígraf quart. Establiments de restauració 

A) Restaurants   

A.1) Fins a 50 m2 468,82.-€  

A.2) De 50,1 a 100 m2 644,60.-€  

A.3) Més de 100 m2 820,38.-€  

B) Cafeteries, bars i granges 351,62.-€  

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 

A) Cinemes i teatres 205,32.-€  

B) Sales de festes, discoteques, sales recreatives 271,48.-€  

Epígraf sisè. Altres  activitats mercantils o de serveis: 

A) Bancs i Caixes 206,09.-€  

B) Altres activitats comercials   

B.1) Fins a 50 m2 149,33.-€  

B.2) De 50,1 a 100 m2 203,61.-€  

B.3) De 101 a 300 m2 271,54.-€  

B.4) De 301 a 500 m2 370,22.-€  

B.5) De 501 a 1.000 m2 504,82.-€  

B.6) De més de 1.000 m2 688,33.-€  

Epígraf setè.  Activitats comercials especials mixtes: Alimentació, basar, forn, bar......integrat. (grans 
superfícies) 
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A)  De 450 m2 a 600 m2 3,88 €/m2/trimestre  

B)  De 601 m2 a 1.200 m2 3,73 €/m2/trimestre  

C)  De1.201 m2 a 2.600 m2 3,60 €/m2/trimestre  

D)  Més de 2.600 m2                                                         3,47 €/m2/trimestre  

Es consideren activitats comercials especials mixtes les que superen una superfície útil de comerç de 450 
m2.  
 

Epígraf vuitè.  Locals industrials.  Qualsevol activitat industrial 

A)  Fins a 10 treballadors 314,66.-€  

B)  D’11 a 30 treballadors 784,74.-€  

C)  De 31 a 50 treballadors 1.458,93.-€  

D)  Més de 50 treballadors                                                       2.243,51.-€  

 

3. Els titulars d’activitats pertanyents a l’epígraf vuitè (locals industrials, qualsevol activitat 
industrial) han d’acreditar el número de treballadors de què disposen. 

 

Article 14. Acreditació 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 prestar-se el servei.  

2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditació 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.  

3. Respecte al prorrateig, quan es produeixi una alta es prorratejarà per trimestres naturals , 
així com també es prorratejaran per trimestres naturals les baixes d’activitats a comptar des 
de la notificació a la Corporació, que no tributaran com a local per no tenir activitat i en el cas 
que es tractés d’un habitatge, tributarà com a tal. 

 

Article 15. Règim de declaració i ingrés  

1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de 
recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar 
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de 
formular la sol·licitud del servei.  
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Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del 
servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el 
període que aquest determini.  

2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que no 
acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 31 de desembre 
de l’exercici immediatament anterior, figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida 
tractament i eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella data, romandran 
integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança 
aprovi l’Ajuntament.  

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. 

 

Article 17. Gestió per delegació 
 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o parcialment  
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables 
a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, 
o els procediments de liquidació i recaptació.   

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 

 

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.  
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Disposició final  

La present Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 17 de novembre de 2003,  i modificada pels Plens de dates 28/12/2004 , 03/11/05,  
13/11/06, 17/12/2007 , 15/12/2008, 21/12/2009 , 12/12/2011, 30/10/2012, 21/10/2014 , 
20/10/2015 i 20/12/2016. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i es mantindrà vigent 
fins la seva modificació o derogació expressa. 

   

La Secretària accidental,     Vist i plau       
        L’Alcaldessa presidenta, 
 
   
 
 
 
Gemma Parra i Masip     Rosa M. Fonoll i Ventura 
 


