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TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS I COMERCIALS 
 
 
 
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. 

Es consideren residus domèstics i comercials: els que es generen en les llars i comerços 
d’aparells elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària i comercial; els titulars d’aquests 
residus caldrà que els depositi la deixalleria mancomunada d’Alella-El Masnou- Teià per a la seva 
correcta separació i posterior reciclatge. Els residus procedents de neteja de vies públiques; zones 
verdes; àrees recreatives i platges; també tenen la consideració de residus domèstics. 

No tenen la consideració de residus municipals i, per tant, no són objecte de la seva recollida i 
tractament, els següents: 

a. Residus industrials 
b. Residus sanitaris procedents d’hospitals, clíniques, centres assistencials i laboratoris 
c. Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció centrals dels edificis 
d. Vehicles fora d’ús 
e. Cadàvers d’animals domèstics 
f. Residus especials d’origen comercial 

 

En aquesta Ordenança es diferencien dos fets imposables en funció de si es tracta de gestió de 
residus municipals domiciliaris o de residus comercials: 

 I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus 
domèstics. 
II.- Taxa pel servei, de recepció complementària, de recollida, transport i tractament dels residus 
comercials. 
 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus 
domèstics. 
 

Article 2.- Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria la prestació dels serveis 
següents: 

• Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a 
conseqüència de les activitats domèstiques. 

• Tractament i eliminació dels residus municipals esmentats a l’apartat anterior. 
 

Article 3.- Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per 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 
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habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de 
propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, 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. 
 

Article 4.- Responsables i successors. 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i 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. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 

Article 5.- Quota tributària. 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge, de 115,28 €. 
 

Article 6.- Reduccions de la quota. 

1. Reducció vinculada a la capacitat econòmica: 

D'acord amb el que disposa l'article 24.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel RDL 2/2004, de 05 de març, es podrà concedir una reducció de la quota tributària als 
que acreditin insuficient capacitat econòmica. 

La tramitació d'aquests expedients es subjectarà a les següents normes: 

1.A)   Procediment per a la sol·licitud de reducció: 

Qui desitgi obtenir una reducció en la quota de la taxa de recollida domiciliària d'escombraries, per 
trobar-se en qualsevol de les situacions regulades a tal efecte, haurà de presentar la corresponent 
petició al registre general de l’Ajuntament del Masnou, ajustada al model que se li facilitarà. 

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de tota la documentació que s'exigeixi, a efectes 
d'acreditació de les circumstàncies al·legades, o sí s’escau, les autoritzacions necessàries per 
recavar les dades d’altres administracions. 

L'Ajuntament del Masnou, es reserva el dret de comprovar Ia certesa de les dades que hi figurin 
a les sol·licituds presentades. 

Les peticions s'hauran de formular obligatòriament cada any en el període comprès entre l'1 de 
gener i l’últim dia del mes de febrer de cada any. 

Les sol·licituds de reducció que s’acceptin es veuran reflectides en el rebut corresponent a 
l’exercici de la taxa per recollida d’escombraries. 

 
1.B) Requisits per a l’obtenció de la reducció: 
 
1.B).1 Criteris generals que s’hauran de complir en el moment de la meritació de la taxa: 
 
a) Ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat familiar no podrà tenir cap altra finca que el propi 

habitatge per al qual se sol·licita l’exempció o bonificació, és a dir, tenir com màxim patrimoni 
l’habitatge de residència i dos places d’aparcament/traster per unitat familiar. No podran 
disposar d’altres béns de fortuna susceptibles de produir ingressos. 



 
 
 
 
 
 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS 
 

Ordenances fiscals 2021 – Pàg. 137 

b) El subjecte passiu de l’habitatge o persona que representi a la unitat familiar i la resta de 
membres de la unitat familiar han de constar empadronats en l’habitatge objecte de tributació. 

c) La persona que representi a la unitat familiar, haurà de declarar ser certes les dades anteriors 
i haurà d’adjuntar la documentació següent, segons el cas: 

• La declaració de l’últim impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat 
familiar o dels seus membres sí han optat per declaració individual. 

• En cas de separació o divorci: acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador 
en la sentència amb valors actualitzats. 

• Certificat d’imputacions de l’IRPF acompanyat del certificat de la no obligació de 
presentar declaració per aquest impost i/o documentació suficient per tal d’acreditar el 
nivell econòmic de la unitat familiar. 

• Autorització perquè l’Ajuntament del Masnou pugui recavar les dades de què disposa 
l’Agència Tributària referents a l’impost sobre la renda de les persones físiques i 
rendes exemptes, de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de 
convivència, a la qual s’haurà d’adjuntar fotocòpia/es del/s document/s nacional/s 
d’identitat, passaport/s o permís/os de residència. 

 

1.B).2 Criteris específics: 

1. Gaudiran d’una reducció del 100% de l’import de la taxa per recollida domiciliària 
d’escombraries, aquelles unitats familiars que reuneixin els criteris generals i que els ingressos 
totals mensuals (SI) acompleixin les següents condicions: 
 

a) SI / n < 1,40 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar) 
b) SI < 2.153,00 € 
 

2. Gaudiran d’una reducció del 50% de l'import de la taxa de recollida domiciliària 
d'escombraries, aquelles unitats familiars que reuneixin els criteris generals i que els ingressos 
totals mensuals (SI) acompleixin les següents condicions: 
 

a) SI / n < 1,75 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar) 
b) SI < 2.690,00 € 
 

3. Per tal d’establir els ingressos totals mensuals (SI) per a les persones majors de 65 anys, 
jubilats o pensionistes, per a les persones perceptores d’un PIRMI o pensió que el substitueix, o 
bé per aquelles que cobrin una pensió per invalidesa, es descomptaran dels seus ingressos els 
imports següents: 
 

 Les despeses de lloguer fins a un màxim de 350,00 € mensuals 
 Les despeses de la hipoteca fins a un màxim de 350,00 € mensuals o,  en el cas de no 

tenir-ne, les despeses de l’IBI del seu habitatge dividit entre 12. 
 

2. Reducció vinculada a la utilització del servei de deixalleria: 
 
Els subjectes passius que facin selecció de deixalles i les portin a les deixalleries mancomunades 
entre Alella, Masnou i Teià, ja sigui a la instal·lació fixa o la mòbil, satisfaran la quota que 
correspongui, establerta en l’apartat 1 de l’article 5, d’acord amb el barem següent: 
 

• De 6 a 9 viatges ................ 90% de la quota establerta  
• 10 viatges o més .............. 80% de la quota establerta 
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L’aplicació d’aquesta quota, que és realitzarà d’ofici, serà efectiva en el rebut de la taxa per 
recollida d’escombraries del següent exercici, i queda condicionada a la concreta regulació per 
l’Ajuntament de les condicions específiques i/o requisits mínims exigits. 

Les entrades de la deixalleria es registren a través d’una targeta que identifica cada domicili i 
només es podrà garantir l’aplicació de la quota reduïda quan es pugui comprovar efectivament l’ús 
que ha fet un domicili del servei de deixalleria. 

Seran exclosos de la possibilitat de gaudir d’aquestes quotes, els subjectes passius que hagin 
estat sancionats durant els dos darrers anys per infringir les normes i ordenances  de recollida de 
residus. 

Aquesta reducció no es compatible amb la reducció del 100% per haver acreditat insuficient 
capacitat econòmica. 

 

Article 7.- Acreditament i període impositiu. 

1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment de la realització del servei, que 
hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de 
gestió de residus domèstics estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin els 
habitatges utilitzats pels contribuents.  

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. 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 

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 l’article 5. 

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. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, 
el qual no serà inferior a dos mesos. 
 
 
II.- Taxa pel servei, de recepció complementària, de recollida, transport i tractament dels 
residus comercials. 
 
Article 9.- Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció complementària de la prestació 
dels serveis següents: 

• Recollida, transport i tractament dels residus comercials generats en comerços i 
serveis, com a conseqüència la seva pròpia activitat comercial sempre hi quan 
aquests residus siguin assimilables als residus domèstics que es generen a les 
llars.  

• Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestat pel sector 
privat, prèviament autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a 
la normativa vigent en matèria de residus. 
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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 a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que resultin 
especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats comercials/industrials que generin residus comercials 
assimilables a domèstics que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del 
establert per l’Ajuntament; estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor autoritzat 
per a la gestió de cada una de les fraccions de residus que produeixi l’activitat corresponent. 
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini màxim 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 
que genera residus, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’inici de l’1 de febrer 
de cada any. 

3. 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, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada. 
 

Article 11.- Responsables i successors. 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i 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. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 

Article 12.- Quota tributària. 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per a cada local comercial, que es 
determinarà en funció de la naturalesa de l’activitat comercials que s’hi desenvolupi i de la 
superfície del local comercial. 

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

 

TIPOLOGIES D'ACTIVITATS Menys 
50m2 

50 a 
99m2 

100 a 
199m2 

200 a 
499m2 

500 a 
999m2 

Més 
1000m2 

GRUP 1. OFICINES, SERVEIS I 
COMERÇOS 

            

  ACADÈMIA 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

1.A OFICINA 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

1.B 

CLÍNICA DENTAL 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

CONSULTORI MÈDIC 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

CLÍNICA VETERINÀRIA 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

CENTRE DE BELLESA I 
ESTÈTICA 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

1.C 
FARMÀCIA 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

COMERÇ AL DETALL (NO 
ALIMENTARI) 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 
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GRUP 2. ALIMENTACIÓ             

2.A 

VENDA DE PA I PASTISSERIA 569,76 599,8 629,83 659,87 689,91 749,99 

VENDA DE PA I PASTISSERIA 
AMB DESGUSTACIÓ 585,20 619,09 652,99 686,89 720,79 788,59 

OBRADOR DE PA INDUSTRIAL 600,78 750,95 901,17 1.005,47 1.035,51 1.095,59 

2.B MENJARS PREPARATS 284,84 314,88 344,91 374,95 404,99 465,07 

2.C 

CARNISSERIA-XARCUTERIA 320,96 351,00 381,03 411,07 441,11 501,19 

PEIXATERIA 320,96 351,00 381,03 411,07 441,11 501,19 

FRUITERIA 320,96 351,00 381,03 411,07 441,11 501,19 

2.D SUPERMERCAT 569,76 599,80 629,83 659,87 689,91 749,99 

2.E FLORISTERIA 284,84 314,88 344,91 374,95 404,99 465,07 

2.F VENDA ALTRES PRODUCTES 
ALIMENTARIS 320,96 351,00 381,03 411,07 441,11 501,19 

GRUP 3. OCI I RESTAURACIÓ             

3.A DISCOTECA 677,98 648,47 1.016,97 1.186,46 1.293,35 1.361,15 

3.B BAR 677,98 734,29 768,19 802,09 835,99 903,79 

3.C CINEMA 300,28 334,17 368,07 401,97 435,87 503,67 

3.D RESTAURANT 677,98 847,47 998,59 1.032,49 1.066,39 1.134,19 

GRUP 4. GUINGUETES             

4.A GUINGUETA VIA PÚBLICA 677,98 734,29 768,19 802,09 835,99 903,79 

4.B GUINGUETA PLATJA 700,40 734,29 768,19 802,09 835,99 903,79 

GRUP 5. HOTELERIA I RESIDÈNCIES             

5.A HOTEL 677,98 847,47 998,59 1.032,49 1.066,39 1.134,19 

5.B RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 677,98 847,47 998,59 1.032,49 1.066,39 1.134,19 

5.C HOSTAL 677,98 847,47 998,59 1.032,49 1.066,39 1.134,19 

5.D ALBERG 677,98 847,47 998,59 1.032,49 1.066,39 1.134,19 

GRUP 6. EDUCACIÓ              

6.A ENSENYAMENT 284,84 314,88 205,85 374,95 404,99 465,07 

GRUP 7. ALTRES             

7.A BENZINERA 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

7.B VENDA ALTRES PRODUCTES I 
SERVEIS 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

7.C ALTRES EQUIPAMENTS 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

GRUP 8. INDÚSTRIES I TALLERS             

8.A TALLER MECÀNIC 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

8.B INDÚSTRIA I TALLERS 247,15 267,77 288,39 309,01 329,63 370,86 

GRUP 9. AMARRA             

9.A AMARRA 93,30 

GRUP 10. PREU PER TONA 154,15 
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Article 13.- Acreditament i període impositiu. 

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament 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’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. 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 

Article 14.- Règim de declaració i ingrés.   

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.  

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 de la present Ordenança que figuressin 
a 31 de desembre de cada any 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. 
 
3. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic 
gaudiran d'un fraccionament del deute en dos terminis. 
 

Article 15.- 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 i 
l’Ordenança General. 

 

Article 16.- 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. 

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 
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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. 

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 el 15 
d’octubre de 2020 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i el seu període de vigència es 
mantindrà fins que esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 

 

 


