Article 2.- Obligació de contribuir
1. Fet imposable
a) Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida de residus
municipals i posterior gestió d’habitatges, locals o establiments on s’exerceixin activitats
industrials, comercial, professionals, artístiques o de serveis.
b) Aquest servei, que té la consideració d’essencial per la vida social dels ciutadans, és de caràcter
general i de recepció i ús obligatoris, per a qualsevol habitatge, local o establiment que estigui
situat en el terme municipal, per la qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació
de contribuir.
2. Subjecte Passiu
a) En relació a la Taxa de recollida i tractament dels residus domiciliaris:
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, beneficiades pel servei. Tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de l’habitatge, el qual podrà repercutir,
les quotes satisfetes sobre els usuaris, tal com disposa l’article 23.2.a) del R.D. Legislatiu 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
b) En relació a la Taxa de recollida i tractament de residus municipals generats per les empreses
Són subjectes passius contribuents totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’ article 35.4 de la Llei general tributària que desenvolupin una activitat empresarial,
professional o artística que utilitzin o puguin utilitzar el servei.
3. L’obligació de contribuir
Neix de l'obligatorietat de recepció del servei, i pel fet de ser propietari d’un habitatge, o de ser titular
d’una activitat de tipus industrial, comercial, professional o artística, susceptible de produir residus.
4. Supòsits de no subjecció
No es tributarà per la taxa de residus tot i que la unitat consti donada d’alta al padró de l’Impost
sobre béns immobles en els següents casos:
a) Habitatges/Locals comercials que hagin obtingut la declaració de ruïna tècnica i/o econòmica.
b) Habitatges/Locals comercials que es troben afectats per obres de rehabilitació-reforma que
impedeixen l’ús d’aquestes (durant el termini fixat en la preceptiva llicència per a l’execució de
les obres.
La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre serà d’acord al límit legal de la
prescripció.
Article 3. Meritament
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 condició de recepció obligatòria, quan el servei municipal de
recollida de residus estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin habitatges, locals
o establiments on s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.
Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de cada
trimestre natural.
En relació a la Taxa de recollida i tractament dels residus municipals domiciliaris
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Article 1.- Naturalesa. Objecte i fonament
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 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 i 20-4-s del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com amb el que disposa el decret 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels residus aquest Ajuntament estableix la taxa
per recollida de residus, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al
que disposa l'article 58 de l'esmentat del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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ORDENANÇA NÚM. 11.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 4. Quotes
1. Quota tributària. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada en funció de la
naturalesa, destí i superfície de l’immoble, segons les diferents tipologies:
APARTAT A:
APARTAT A

Epígrafs
Establiments d’allotjament turístic (Hotels, càmpings, turisme rural, apartaments turístics
a) allotjament amb manutenció

1

per cada

m2

d’excés

per cada habitació d’excés
b) allotjament sense manutenció

2

31,60 €
327,89 €

fins a 25 habitacions ó 100 m2 (import fix) per cada habitació d’excés

31,54 €

Bars i/o cafeteries amb servei de restauració pizzeries

0,00 €

Fins a 50 m2 (import fixe)
Per cada m2 d’excés
Bars, cafeteries, gelateries,s ales de ball, discoteques i espectacles culturals

3

972,18 €
4,17 €

Fins a 50 m2 (import fixe)
Per cada m2 d’excés

758,12 €
4,91 €
0,00 €
446,79 €
4,75 €
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fins a 100 m2 o 25 habitacions (import fixe)

Comerç al detall i a l’engròs de teixits, roba llenceria, perfumeria, calçat, mobles,
antiguitats, joguines, llibres, paper i derivats, joieria, rellotgeria llavors, estancs i venda
d’articles de fumadors i perruqueries
4

Fins a 100 m2 (import fixe)
Per cada

m2

d’excés

amb un màxim de

214,22 €
1,58 €
774,13 €

Comerç al detall i a l’engròs d’electrodomèstics aparells informàtics, ferreteries i similars
5

Fins a 50 m2 (import fixe)
Per cada

m2

d’excés

amb un màxim de
6

Benzineres

7

Fabricació i/o magatzem de pedra artificial, materials de de construcció, , pintures i
similars

8

Banca, caixes d’estalvi i institucions financeres
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Totes les altes, baixes i modificacions tindran efecte a partir del trimestre natural següent de l’exercici a
l’alta, baixa i modificació. Les posteriors inclusions - altes - o exclusions - baixes - de fitxes cadastrals
amb efecte 01/01/2021 donaran lloc a les corresponents variacions al Padró taxa residus 2021
En relació a la Taxa de recollida i tractament dels residus municipals de les empreses En els supòsits
d’alta o modificació: La meritació a l’epígraf corresponent esdevé amb efectes de l’alta o modificació al
Cens d’activitats econòmiques. L’alta es prorratejarà per trimestre.
 En els supòsits d’activitats que ja consten en el Cens d’activitats econòmiques: les quotes
s’acreditaran el primer dia de cada trimestre natural.
 En els supòsits de baixa o modificacions: Totes les modificacions tindran efecte a partir de la data
de modificació amb prorrateig trimestral.
 La taxa de l’activitat tindrà efectes de modificació per l’Ajuntament, en la data de comunicació de
la mateixa a l’Ajuntament, i en conseqüència la taxa meritarà fins a la data d’aquesta
comunicació prorratejant-se per trimestres. Per acreditar la modificació en el padró de residus
municipals, caldrà acreditar-la mitjançant una declaració responsable per part del propietari de
l’establiment o mitjançant la baixa a l’AEAT de l’activitat a l’Ajuntament.

475,01 €
1,85 €
731,96 €
676,68 €
622,45 €
899,60 €
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APARTAT A

Epígrafs
Venda de Ceràmica
Fins a 50 m2 (import fixe)

9

per cada m2 d’excés
amb un màxim de

207,47 €
0,79 €
625,51 €

Bonificació per venda majoritàriament (més del 50%) de ceràmica de la Bisbal una
bonificació del 25% de la quota
10

11

Fabricació de ceràmica

604,36 €

Comerç inclosa la superfície d’emmagatzematge al detall i a l’engròs de fruites,
verdures, peixateries i similars
Fins a 25 m2 (import fixe)
per cada m2 d’excés

492,69 €
4,22 €

Comerç al detall i a l’engròs d’altres productes alimentaris, carnisseries i de tota classe
d’articles, begudes i drogueria. En petites i gran superfícies (supermercats)
fins a 50 m2 (import fixe)
de 51 m2 a 200 m2
de 201 a 399 m2
12

de 400 a 800 m2
de 800 a 1500

m2

a partir de 1.500 m2

419,52 €
4,75 €
7,17 €
10,39 €
13,08 €
16,41 €

* Els supermercats que facilitin bosses de plàstic d’un sol ús als seus clients hauran de
fer efectiva una quota per la generació addicional de residus que tindrà un import
equivalent al 2% de la tarifa que li correspongui
13

El.laboració i fabricació de productes alimentaris (pa, farina, pastisseria, precuinats i
similars) Fins a 25 m2 (import fixe)
per cada m2 d’excés

482,03 €
2,80 €

Venda/comercialització d’aparells de telefònia fixe i mòbil
fins a 25 m2 (import fixe)
per cada m2 d’excés

350,73 €
1,85 €
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14

Tallers de confecció, tèxtil i similars, tintoreries i impremtes
15

fins a 50 m2 (import fixe)

16

per cada m2 d’excés
Tallers mecànics, de pintura, de reparació de maquinària i vehicles, lampisteries i
similars
Fins a 50 m2 (import fixe)
per cada m2 d’excés
amb un màxim de

17

18

Bugaderies industrials Fins a 500 m2 (import fixe)
per cada m2 d’excés
Comerç al major de begudes i derivats de la carn i productes làctics (productes
alimentaris en general) fins a 500 m2 (import fixe)
per cada

m2

d’excés

Tallers de fusteria, serralleria i similars fins a 100 m2 (import fixe)
19

per cada m2 d’excés
amb un màxim de

20

308,43 €
1,64 €
276,73 €
1,64 €
671,09 €
1.103,53 €
4,43 €
1.070,46 €
4,27 €
325,68 €
1,79 €
731,96 €

Venda al detall i a l’engrós de flors, plantes (floristeries i similars)
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21

Epígrafs
fins a 50

m2

per cada

m2

424,27 €
d’excés

serveis de jardineria, manteniment de plantes jardins i similars (€/tona)
amb un mínim de

2,85 €
38,35 €
444,68 €

Mercat setmanal
22

Parades de fruites, verdures i similars, per ml.
Parades d’altres mercaderies i productes, per ml.

23

Centres educatius, instituts, escoles sense servei de menjador
amb servei de menjador

24

Locals afectes

25

Locals sense activitat

26

No classificats anteriorment

27

Farmàcies

51,38 €
17,83 €
204,20 €
764,51 €
150,02 €
63,51 €
306,16 €
424,85 €

Consultoris mèdics i altres serveis sanitaris, consultes clíniques, clíniques dentals
28

Fins a 25 m2 (import fixe)
Per cada m2 d’excés

29

30

Clíniques veterinàries Fins a 25 m2 ( import fix)
Per cada m2 d’excés

323,41 €
1,74 €
398,00 €
1,74 €

Gestories,companyies d’assegurances, serveis jurídics i oficines administratives en
general i activitats professionals, ludoteques, academies i similars
Fins a 50 m2 (import fixe)

216,96 €
1,48 €

Per cada m2 d’excés

APARTAT B:
CONCEPTE
Plurifamiliar
Entre mitgeres
Unifamiliar aïllat

€/any
137,84 €
154,03 €
175,82 €

APARTAT C:
Construccions en sòl no urbanitzable (Masos, barraques i habitatges aïllats) amb Taxa/any
superfície construïda
≥ 12 m2 i inferior a 50 m2
≥ 50 m2

63,51 €
131,88 €

S’entendrà com a superfície construïda la suma de totes aquelles que constin declarades en la base de
dades cadastral a la parcel.la on se situa la barraca.
Les construccions destinades a l’activitat ramadera tributaran d’acord amb l’epígraf 25 de l’apartat A
(locals sense activitat).
En el cas que en una mateixa ubicació física (local) constés una mateixa societat o professional amb el
mateix NIF amb varis epígrafs de l’IAE, meritarà únicament una sola taxa d’escombraries de residus
que correspondrà a la tarifa més elevada d’entre les activitats exercides.
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APARTAT A

1. Bonificació per subjectes passius d’escassa capacitat econòmica
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d’una
bonificació de fins el 90 % respecte a la taxa corresponent a l’habitatge que sigui el seu domicili
habitual els jubilats, pensionistes i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica, sempre que
els ingressos líquids de l’any 2021 del conjunt familiar resident en un mateix habitatge no sigui superior
a 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual (14 pagues) de l’any ,
2021 segons el següent barem:
 50% de bonificació en el cas d’unitats familiars amb un sol membre.
 60% de bonificació en el cas d’unitats familiars amb dos membres.
 70% de bonificació en el cas d’unitats familiars de tres membres
 80% de bonificació en el cas d’unitats familiars de quatre membres
 90% de bonificació en el cas d’unitats familiars de cinc o més membres
A la sol.licitud s’haurà d’aportar la última declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar.
Per comprovar els membres de la unitat familiar s’estarà als membres que consten en el Padró
Municipal d’Habitants.
El termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta bonificació finalitza el 31 de març de 2021 Les
sol·licituds presentades abans del 31 de gener de 2021 s’aplicaran en el rebut de l’any en curs.
Les presentades amb posterioritat al 31 de gener i fins el 31 de març s’abonaran en el compte bancari
especificat en la mateixa sol·licitud.
2. Bonificacions per ús de deixalleria
La bonificació de l’ús de la deixalleria s’aplica exclusivament als habitatges particulars que tributin com
a persones físiques.
Seran bonificades aquelles aportacions a la deixalleria que siguin adequades al servei que presta la
instal.lació (materials tòxics o perillosos, voluminosos, residus en quantitats significatives en pes o
volum, runes, etc.), atès que la deixalleria complementa el servei dels contenidors de recollida selectiva
que hi ha a la via pública. En cap cas es bonificaran aportacions de residus provinents d’activitats
econòmiques. En cas de dubte, el criteri de l’operari de la deixalleria determinarà si una aportació és
bonificable.
En un mateix dia només es podrà comptabilitzar una aportació bonificada. Les bonificacions seran
segons la següent taula:
Aportacions anuals
5 aportacions
6 aportacions
7 aportacions
8 aportacions
9 aportacions
10 aportacions

% bonificació
10
12
14
16
18
20

Les bonificacions només s’aplicaran a habitatges que el seu titular sigui una persona física. No
s’aplicaran bonificacions per l’ús de la deixalleria a persones jurídiques, comunitats de béns,...
La bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’Ajuntament a través de les dades que faciliti la deixalleria
municipal dels subjectes passius acreditats i en relació a les aportacions anuals registrades. El
mecanisme d’acreditació el facilitarà la mateixa deixalleria.
3. Bonificacions per la pràctica del compostatge casolà
Seran bonificats amb un 20% de la taxa aplicable els habitatges particulars que reciclin la fracció
orgànica dels residus que generin mitjançant la pràctica del compostatge casolà. Aquesta bonificació
s’aplica exclusivament als habitatges particulars que tributin com a persones físiques, que estiguin al
corrent del pagament de la taxa de residus, que disposin de compostadors actius proporcionats per
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Article 5. Bonificacions
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Si consta a la mateixa ubicació física vàries societats o professionals amb NIF diferent, cada un d’ells
tributarà per la quota pertinent.

4. Bonificacions per les activitats econòmiques adherides a la recollida porta a porta del cartró
i/o porta a porta de vidre i/o la fracció orgànica dels residus municipals
Aquest apartat s’aplica exclusivament a les activitats econòmiques de l’apartat A de les quotes
tributàries.
Seran bonificades amb un 3% global de la taxa aplicable, les activitats econòmiques que estiguin
adherides a totes o alguna de la recollida porta a porta setmanals següents:
 Cartró comercial
 Fracció orgànica
 Envasos de vidre
S’haurà de respectar el calendari i els horaris de recollida que indiqui l’Àrea de Medi Ambient de
l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Per tal de sol·licitar la bonificació anual caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud específica dins el
període comprés entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021.
Article 6. 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 el padró i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l’any en curs, prorratejada
per trimestres, si s’escau.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades que
figuren al Padró cobratori, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període de cobrament següent (trimestre) al de la data en què s’hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat del Padró cobratori,
amb possibilitat d’ésser prorratejat per períodes trimestrals.
Article 7.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s’ajustarà al que estableix el Capítol III, article 191 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P. el dia 1r. de
gener de 2021 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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Si aquesta comprovació no es pot efectuar per causes al.lienes al sol.licitant de la bonificació, aquesta
s’aplicarà com si la comprovació hagués tingut valoració favorable
També es podran acollir a la taxa amb compostatge els particulars que hagin adquirit compostadors o
facin compostatge al marge del conveni de col·laboració amb el CCBE, sempre i quan comuniquin
aquesta circumstància a l’ajuntament a efectes de comprovació, pels serveis tècnics, del seu correcte
funcionament durant un any com a mínim.
La bonificació tindrà caràcter anual, es practicarà d’ofici, previ informe del tècnic de medi ambient, i
s’aplicarà en el rebut corresponent de l’any en curs.
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l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà o el CCBE, i que portin més d’un any en funcionament d’acord
amb els informes dels serveis tècnics d’inspecció.
Aquesta bonificació serà acumulable per la que es gaudeixi per l’ús de la deixalleria.

