
Ordenança fiscal núm. 12 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DE LA TAXA PE R 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 reco llida, transport i tractament de residus 
domèstics.  

  

Article 2. Fet imposable  

 

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, com a 
conseqüència d’activitats domèstiques. 
 
2. Es consideren també residus domèstics : els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i 
electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres 
menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies 
publiques; zones verdes; àrees recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles 
abandonats. 
 
Article 3. Subjecte passiu. 
 
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 habitatges o els locals situats en places, carrers o vies públiques on es presta el 
servei a que es refereix l’article anterior, 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 o locals, el qual podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 4. Responsables i Successors. 
 

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. 

 

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. Per cada habitatge...............................................................................115,70 € 

 

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

 

2. Tarifa reduïda.........................................................................................11,60 € 

 

- S’aplicarà la tarifa reduïda per raons d’escassa capacitat econòmica sempre que es 
tracti de contribuents que acreditin que els ingressos totals del nucli econòmic de 
convivència no superen l’ import equivalent al 150% del salari mínim interprofessional. 
Si el nombre de membres del nucli econòmic de convivència és superior a 2, aquest % 
s’incrementarà en un 25% per cadascun dels membres addicionals, segons el següent: 
3 membres, 175%; 4 membres, 200%, i així successivament.  

- La presentació de sol·licituds es farà de l’1 de gener a 31 de març de cada any, o en 
el període que s’estableixi des de la Corporació Municipal. 

- Aquests requisits s’hauran de complir en el període de sol·licituds i no s’admetran 
reclamacions per variacions de la situació del sol·licitant passat aquest termini. 

- No s’admetran sol·licituds fora del termini indicat. Si es concedís la tarifa reduïda, els 
seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat. 

 

3.1. S’aplicarà una reducció de la taxa del 10% per la prestació del servei en habitatges 
prevista a l’article 5, apartat 1, quan s’acrediti un ús continuat de la deixalleria municipal 
d’Arenys de Mar-Arenys de Munt- Sant Iscle de Vallalta, i/o de la deixalleria mòbil del Consell 
Comarcal del Maresme quan aquesta operi a Arenys de Mar, d’acord amb les següents 
condicions: 

 

- La freqüència mínima d’utilització del servei de deixalleria (deixalleria fixa i/o 
deixalleria mòbil) serà de vuit vegades a l’any, repartides, com a mínim, de la següent 
manera: quatre usos durant el primer semestre i quatre durant el segon. En cap cas els 
lliuraments podran ser del mateix dia. 

- Entre les deixalles aportades, s’haurà d’acreditar com a mínim el lliurament a la 
deixalleria fixa i/o a la deixalleria mòbil de tres de les següents tipologies de residus 
amb les quantitats indicades al llarg de l’any: 



- Esporga i restes vegetals. 

- Terres, runa i restes d’obra. 

- Electrodomèstics amb CFC (neveres), mínim 1 unitat. 

- Grans electrodomèstics (rentadores i assecadores), mínim 1 unitat. 

- Petits electrodomèstics, electrònica i aparells informàtics, mínim 1 unitat. 

- Televisors i monitors, mínim 1 unitat. 

- Fluorescents i bombetes, mínim 2 unitats. 

- Tòners, mínim 1 unitat. 

- Cartutxos de tinta, mínim 2 unitats. 

- Aerosols, mínim 2 unitats. 

- Pneumàtics, mínim 1 unitat. 

- Bateries de cotxe o moto, mínim 1 unitat. 

- Olis i greixos comestibles, mínim 1 litre. 

- Pintures i tintes, mínim 1 litre. 

- Dissolvents, mínim 1 litre. 

- Plàstics (no envasos de plàstic). 

- Metalls (ferro, alumini, plom, coure, ...). 

- Vidre pla (no envasos de vidre). 

- Radiografies, mínim 2 unitats. 

- Cosmètics caducats, mínim 2 unitats. 

 

- No comptabilitzaran per a l’aplicació de la bonificació les aportacions de residus que 
siguin objecte de recollida selectiva a la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, 
envasos i resta). 

 

- Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la reducció els subjectes passius als 
que s’hagi obert un expedient informatiu per infringir les normes establertes en relació a 
la recollida dels residus municipals. 

 

- La reducció s’aplicarà a la taxa de l’exercici següent de l’any natural en el que s’hagin 
realitzat les aportacions a la deixalleria (deixalleria fixa i/o deixalleria mòbil). 

 

- Per gaudir d’aquesta reducció s’haurà de presentar una sol·licitud a l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de l’1 de gener al 31 de març de l’any en què 
s’hagi d’aplicar la reducció.  

 



- L’Àrea de Medi Ambient emetrà un informe preceptiu en relació a cada sol·licitud 
realitzada per tal d’acreditar que es compleixen les condicions establertes i per 
proposar a l’òrgan competent, l’aplicació, si s’escau, de la corresponent bonificació. 

 

3.2. S’aplicarà una reducció de la taxa del 10% per la prestació del servei en habitatges 
prevista a l’apartat 1, quan es realitzi el tractament in situ de les restes orgàniques i/o vegetals 
que es generen en llur habitatge mitjançant el procés de compostatge casolà, d’acord amb el 
següent: 

 

- Haver fet l’adhesió formal a la campanya de compostatge casolà que duu a terme 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar abans de l’1 de juny de l’any 
anterior al de l’aplicació de la present reducció, mitjançant el model d’instància 
establert. 

- Disposar d’un compostador, situat en un espai exterior no pavimentat.  

- Facilitar el control i seguiment del procés de compostatge casolà per part del personal 
de l’Àrea de Medi Ambient a través de visites anuals. 

- Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la reducció els subjectes passius als 
que s’hagi obert un expedient informatiu per infringir les normes establertes en relació a 
la recollida dels residus municipals. 

- Les reduccions s’aplicaran a la taxa de l’exercici següent de l’any natural en el que 
s’hagi realitzat el compostatge casolà, sempre i quan els tècnics municipals puguin 
acreditar la bona gestió dels residus orgànics i/o vegetals generats al llarg de l’any. 

- Per gaudir d’aquesta reducció s’haurà de presentar una sol·licitud a l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de l’1 de gener al 31 de març de l’any en què 
s’hagi d’aplicar la reducció.  

- L’Àrea de Medi Ambient emetrà un informe preceptiu en relació a cada sol·licitud 
realitzada per tal d’acreditar que es compleixen les condicions establertes i per 
proposar a l’òrgan competent, l’aplicació, si s’escau, de la corresponent bonificació. 

 

4.Locals comercials inactius: 

 

Per cada local comercial (inactiu) .......................................................42,80 euros 

 

NOTA: S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats 
domèstiques. 

 

Article 6. Acreditament 
 

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 gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges 
utilitzats pels contribuents o els locals subjectes a la taxa aquí regulada 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; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a 
aquesta circumstància. 

 

3. Respecte al prorrateig s’aplicarà el previst en els apartats següents: 

 

a) Quan s’iniciï la recepció del servei en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’ inici de l’activitat té lloc en el segon 
semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 

 

b) Si es cessa en la recepció del servei durant el primer semestre de l’exercici procedirà la 
evolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà 
retornar quantitat alguna. 

 

Article 7. 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 3 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 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 voluntària, de re collida, transport i tractament dels 
residus comercials.  

 

Article 8. 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, transport i tractament  dels residus comercials.  

 

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 

 

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 bares, de les oficines i els 
mercats, així com de la resta del sector serveis. 

 

4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a 
l’article 5.4 de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels 
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la 
realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius. 
 

   

Article 9. Subjectes passius  

 

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. 

 

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

 

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics 
generats per les industries 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 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 aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 

 

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans 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 industries 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 10. Responsables i Successors  

 

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. 

 

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 11. Quota tributària  

 

1-Per cada despatx professional.............................................................115,70 € 

 

2- Parades interior mercat.......................................................................115,70 € 

 

3- Establiments d’alimentació: 

 

 Euros 

- Fins a 40 m2................................................................. 191,10 

- De 41 a 60 m2 ............................................................. 225,80 

- De 61 a 150 m2 ........................................................... 312,80 

- De 151 a 400 m2  ........................................................ 399,70 

- Més de 400m2, quota base.......................................... 521,20 

- Per cada 100m2 o fracció de més ............................... 123,90 

 

4- Altres locals no expressament tarifats (oficines bancàries, altres comerços, ...): 

 

 Euros 



- Fins a 40 m2................................................................. 115,80 

- De 41 a 60 m2.............................................................. 146,00 

- De 61 a 150 m2............................................................ 180,20 

- De 151 a 400 m2 ......................................................... 228,30 

- Més de 400m2 quota base........................................... 275,70 

- Per cada 100m2 de més.............................................. 119,00 

 

5- Indústries 

 

 Euros 

- Fins a 40 m2................................................................. 180,20 

- De 41 a 60 m2.............................................................. 212,90 

- De 61 a 150 m2............................................................ 294,90 

- De 151 a 400 m2 ......................................................... 387,00 

- Més de 400m2 quota base........................................... 491,30 

- Per cada m2 d’excés ................................................... 0,30 

 

6- Gasolineres, Tallers de reparació de vehicles i rentats i greixats de vehicles: 

 

 Euros 

- Fins a 150 m2............................................................... 294,90 

- De 151 a 400 m2.......................................................... 387,00 

- Més de 400m2 quota base........................................... 491,30 

- Per cada 100 m2 o fracció de més............................... 119,00 

 

7- Bars i cafeteries, orxateries, xocolateries i similars sense serveis de restauració, així com 
establiments d’espectacles (discoteques, cines, teatres, sales de festa,...): 

 

 Euros 

- Fins a 60 m2................................................................. 241,50 

- De 61 a 150 m2............................................................ 289,10 

- De 151 a 400 m2.......................................................... 386,20 

- Més de 400m2 quota base........................................... 491,30 



- Per cada m2 de més.................................................... 4,20 

 

8- Bars i cafeteries, frankfurts, restaurants i similars amb servei de restauració: 

 

 Euros 

- Fins a 60 m2................................................................. 279,60 

- De 61 a 150 m2............................................................ 334,60 

- De 151 a 400 m2.......................................................... 521,20 

- Més de 400m2 quota base........................................... 568,60 

- Per cada m2 de més.................................................... 4,20 

 

9- Hotels, motels, hotels – apartaments, hostals, residències, cases de colònies, pensions,...: 

 

 Euros 

a) Amb restaurant, per habitació o allotjament............... 47,40 

b) Sense restaurant, per habitació o allotjament............ 38,00 

 

A les residències sense ànim de lucre se’ls aplicarà una tarifa del 15% de l’ establert en aquest 
apartat.  

 

10- Entitats associatives, escoles, guarderies, acadèmies, i altres centres d’ensenyament: 

 

 Euros 

- Fins a 250 m2............................................................... 134,00 

- De 251 a 500 m2.......................................................... 193,40 

- De 501 a 1000 m2........................................................ 234,90 

- Més de 1000 m2........................................................... 312,30 

 

11- Guinguetes platja (incloent-hi la terrassa), per temporada 

 

 Euros 

- Fins a 60 m2................................................................. 128,10 

- Més de 60 m2............................................................... 217,80 



 

12- Càmpings i caravànings 

 

 Euros 

- Fins a 7.000 m2............................................................ 3.577,30 

- De  7.001 a 12.000 m2................................................. 4.674,40 

- De 12.001 a 20.000 m2................................................ 5.834,50 

- De més de 20.000 m2.................................................. 7.012,00 

 

13- Club nàutic, quota única......................................................   6.528,10 

 

Article 12. 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’aplicarà el previst en els apartats següents: 

 

a)Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a 
aquell exercici la quota íntegra. Si l’ inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici 
es liquidarà la meitat de la quota anual. 

 

b)Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’ exercici procedirà la evolució parcial 
de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar 
quantitat alguna. 

 

Article 13. 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 9.2 de la present Ordenança que 
figuressin a 31-12-2015 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  

 

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 

 

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 o 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 d e 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  



 

Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el 21 de desembre de 
2015 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.  


