
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 
 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
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 aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), 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 contaminats, l’Ajuntament 
estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus 
municipals, que es regiran per la present Ordenança. 
 
I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i 
tractament de residus domèstics. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
2.1. 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 dels residus generats en comerços i serveis. 
 
2.2. Es consideren també residus domèstics, els que es generen a les llars.  
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
3.1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per a 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 què es 
refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 
d’arrendatari, i fins i tot, a precari. 
 
3.2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 
propietari dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4.- Responsables 
 
4.1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
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4.2. 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 5.- Quota tributària 
 
5.1. 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. 
 
5.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
5.2.1. Habitatges: 
 

 
 

Categoria dels 
carrers 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
5ª. 

Per cada habitatge (inclosos apartaments turístics) 
 

164,00 € 

Per cada habitatge fora del nucli urbà sense servei 
pròxim (masies i cases disseminades incloses les 
residències cases de pagès i turisme rural)  

 
82,00 € 

 
 
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter 
familiar. 
 
5.2.2.  Quota reduïda de caràcter social 
 
1. Gaudiran  d’una quota reduïda de 80 €, aquelles persones que acreditin que 
els ingressos de la seva unitat de convivència no superen els imports resultants 
de la taula següent, d’acord amb l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya – IRSC anual (14 pagues) – del mateix any que es prengui com a 
referència per a la determinació dels ingressos:  
 
Núm. persones de 
la unitat de 
convivència  

Ingressos anuals 
de la unitat de 
convivència  

1  1 IRSC  
2  1,25 IRSC  
3  1,50 IRSC  
4  1,75IRSC  
5  2,- IRSC  
6 o més 2,25- IRSC  
 
2. És requisit indispensable per gaudir d’aquest quota reduïda que la persona 
sol·licitant visqui a l’habitatge pel qual demana l’exempció. Tanmateix, les 
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persones que per motius d’edat o de salut visquin en un centre hospitalari, en 
una residència, o en el domicili d’algun familiar, podran gaudir d’aquest benefici 
fiscal previst en aquest article per l’habitatge de la seva propietat que es trobi 
desocupat.  
 
3. Així mateix, per gaudir d’aquesta  quota reduïda, cal que ni la persona 
sol·licitant ni cap de les persones que integren la seva unitat de convivència si és 
el cas, sigui propietària de cap habitatge situat al territori espanyol a banda del 
que constitueix l’objecte de la sol·licitud.  
 
4. Es considera unitat de convivència la totalitat de persones empadronades en 
l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.  
 
5. S’entén que els ingressos de la unitat de convivència estan constituïts per la 
suma dels ingressos bruts de totes les persones majors de 18 anys que la 
integren, d’acord amb l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).  
 
6. La sol·licitud per a l’obtenció d'aquesta quota reduïda  es pot presentar fins el 
dia 31 de març, acompanyada de la següent documentació:  
 
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) de la persona sol·licitant.  
b) Autorització a l’Ajuntament per tal que aquest consulti a l’Agència Tributària 
les seves dades sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i les 
de totes les persones de la unitat de convivència majors de 18 anys.  
c) Declaració jurada de la persona sol·licitant conforme ni ella ni cap de les 
persones que integren la unitat de convivència si és el cas, són propietàries de 
cap propietat a banda de l’habitatge pel que sol·licita l’exempció.  
 
7. Els efectes de la quota reduïda s’inicien en l’exercici en què s’ha sol·licitat i es 
mantindran al llarg dels exercicis següents sempre que el beneficiari reuneixi les 
condicions establertes en aquest article, fet que es comprovarà de forma anual.  
 
8. Si es modifiquen les seves circumstàncies personals (o de qualsevol dels 
membres de la unitat de convivència), la persona beneficiària de  la quota 
reduïda estarà obligada a comunicar-ho a l’Ajuntament de forma que si 
l’exempció resultés improcedent es liquidaria la taxa corresponent.  
 
5.2.4. Aplicació de la quota reduïda  
 
L'aplicació de totes les quotes reduïdes tindrà efectes al trimestre de la seva 
aprovació, per l'òrgan competent, excepte si es presenta la sol·licitud durant el 
tercer mes de cada trimestre, cas en què la quota reduïda  s'aplicarà al trimestre 
següent de la seva aprovació per l'òrgan competent. 
 
5.2.5. Comunicació de variacions de condicions   
 
Els beneficiaris de la quota reduïda que vegin modificades les seves condicions 
personals, estan obligats a comunicar-ho a l'Ajuntament, per tal de deixar sense 
efecte la quota reduïda atorgada. 
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5.2.6. Exempcions 
 
Restaran exempts del pagament d’aquesta taxa: 
 
a) Els titulars de locals comercials i industrials que cessin en la seva activitat i 
romanguin buits, mentre no hi figuri una nova activitat, ho hauran de justificar 
documentalment, aportant la baixa corresponent. 
 
b) Els edificis municipals, centres educatius públics, centres sanitaris públics i 
institucions de discapacitats. 
 
c) Els ciutadans que els Serveis Socials considerin que es troben en una situació 
d’exclusió social. 
 
Article 6.- Acreditament 
 
6.1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què 
s'iniciï la realització del servei, que s'entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de 
recepció obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics, en 
els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals 
o solars subjectes a la taxa aquí regulada, estigui establert i en funcionament. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. Respecte al prorrateig es contemplarà el previst a l’Ordenança General. 
 
Article 7.- Règim de declaració i ingrés 
 
7.1. Dins 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 3 de l’article anterior. 
 
7.2. 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 produït la variació. 
 
 
II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i 
tractament dels residus comercials. 
Article 8.- Fet imposable 
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8.1. 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, transport i tractament 
dels residus comercials.  
 
8.2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus 
comercials, la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les 
indústries. 
 
8.3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats 
per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i 
bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
8.4. La taxa establerta a l’apartat 2.1.a) d’aquest article és incompatible amb la 
taxa prevista a l’article 2.1.b) de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi 
aplicar la taxa per a la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per 
gestió dels residus domèstics generats per a la realització d’activitats 
domèstiques en locals comercials inactius. 
 
Article 9.- Subjectes passius 
 
9.1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 
defineix a l’article 8 d’aquesta Ordenança, 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 del servei. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
9.2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
domèstics originats per les indústries, que desitgin utilitzar un sistema de gestió 
dels residus diferent del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar 
que tenen contractada, amb un gestor autoritzat, la gestió dels residus que 
produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el 
termini d’un mes, comptador 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 aquesta ha tingut lloc amb posterioritat a l'esmentada entrada en 
vigor. 
 
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 
de març de cada any. 
 
9.3. En 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 domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, 
transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, aquest tindrà la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
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9.4. 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 10.- Responsables 
 
10.1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
10.2. 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 11.- Quota tributària 
 
11.1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, 
transport i tractament 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 
categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 
11.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
 
Epígraf primer.  

a) Cafeteries, bars, Whisqueries, pubs, tavernes, 
sales de festa i discoteques 

Fins a 100 m2 
De 101 a 200 m2 
De 201 a 300 m2 
Més grans de 300 m2. 
b) Restaurants 
Fins a 100 m2 
De 101 a 200 m2 
De 201 a 300 m2 
Més grans de 300 m2. 
c) Supermercats 
Fins a 100 m2 
De 101 a 200 m2 
De 201 a 300 m2 
Més grans de 300 m2. 

 
 

 
287,00 euros 
359,00 euros 
430,00 euros 
573,00 euros 

 
318,00 euros 
399,00 euros 
476,00 euros 
636,00 euros 

 
369,00 euros 
461,00 euros 
553,00 euros 
737,00 euros 

Epígraf segon. 
Fruiteries, peixateries, carnisseries i rostisseries.   
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Fins a 100 m2 
Més grans de 100 m2 

271,00 euros 
318,00 euros 

Epígraf tercer. 
a) Altres locals industrials 
b) Altres locals mercantils o comercials amb una 
superior a 100 m2 
c) Locals comercials i mercantils amb una superfície 
inferior   a 100 m2 
d) Despatxos professionals  
 

 
221,00 euros 
221,00 euros 

 
164,00 euros 

 
164,00 euros 

Epígraf quart 

Allotjaments 
a) Residències 3ª edat 
b) Altres establiments hotelers  
  fins a 60 places 
  més de 60 places 
c) Cases de colònies  

 
 

738,00 euros 
 

553,00 euros 
738,00 euros 

 
553,00 euros 

 
11.3- A aquelles activitats industrials que presentin la declaració de residus que 
els acrediti que ja disposen d’un sintema autoritzat de gestió de residus se'ls 
aplicarà la tarifa de 164,00 € anuals. Aquesta documentació cal que es presenti 
abans de 1 de març de l’any fiscal. 
 
Article 12.- Acreditament i període impositiu 
 
12.1. La taxa per a la prestació del servei de recollida, transport i tractament de 
residus comercials es merita en el moment de sol·licitar el servei. 
 
12.2. Quan la durada temporal del servei s’estengui a diversos varis exercicis, 
l’acreditament 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.  

 
12.3. Respecte al prorrateig es contemplarà el previst a l’Ordenança General. 
 
Article 13.- Règim de declaració i ingrés 
 
13.1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació 
del servei de  recollida transport i tractament 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. 
 
13.2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present 
Ordenança que figurin a 31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per 
recollida, transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del 
servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat, romandran integrats al 
padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança, 
aprovi l’Ajuntament. 
  
Article 14.- Infraccions i sancions 
 
14.1. 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 i l’Ordenança General. 
 
Article 15.- Gestió per delegació 
 
15.1. 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. 
 
15.2. 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.  
 
15.3. 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. 
 
15.4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les 
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de  
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho 
facin convenient. 
 
 
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 
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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 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada a Moià, el XXX de XXXXX de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener 
de 2016 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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