ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I GESTIÓ DE RESIDUS
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
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 del RDL 2/2004 del Text refós
de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial decret
legislatiu.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària, tractament i eliminació d’escombraries i residus sòlids urbans
d’habitatges i locals particulars. Atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, el fet
imposable s’entendrà realitzat quan el servei municipal de recollida d’escombraries
domiciliàries estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.
2.- Pels habitatges i locals que es trobin actualment en construcció la data d’inici de la
utilització del servei coincidirà amb la data d’obtenció de la llicència de primera ocupació.
3. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de
locals o d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les
runes d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius,
perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
4. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptibles de ser
prestats pel sector privat – autoritzat per la prestació del servei, en els termes previstos en
la normativa vigent en matèria de residus -, la recollida, tractament i eliminació dels
residus comercials.
5. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària de recollida,
tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis de recollida,
tractament i eliminació dels residus comercials.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
1. 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, que ocupin o utilitzin els
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei
es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot,
de precari.
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2. Salvant les previsions d l’article 10 de la present ordenança, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut de contribuent el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del
servei.
3. Els titulars d’activitats que generin residus comercials que pretenguin desconnectar-se
del servei de recollida de residus estaran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que
tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida i el tractament selectiu de tots els
residus que generin, d’acord amb el que disposa l’article 47 bis de la llei 6/1993 de 15 de
juliol, reguladora dels residus.
És requisit indispensable que aquest gestor compleixi amb tots els requisits que imposa la
normativa vigent.
L’acreditament es podrà realitzar en qualsevol moment de l’exercici fiscal presentant la
corresponent declaració de l’empresa gestora de residus, detallada per tipologies i
quantitats. La desconnexió tindrà efectes a partir del semestre següent en què es sol·liciti.
La desconnexió quedarà sense efecte sempre que no es pugui comprovar amb
posterioritat el compliment dels requisits establerts a l’article següent:
4. En el supòsit que el titular d’una activitat generadora de residus comercials acrediti la
desconnexió, aquest haurà de lliurar a l’Àrea de Medi Ambient d'aquest Ajuntament els
justificants del seu gestor autoritzat dels residus tractats, i el detall d'aquests per tipologies
i quantitats. La periodicitat serà anual, de manera que dins del primer mes de l’exercici
fiscal, l’Ajuntament haurà de disposar dels justificants de l’exercici anterior, als efectes de
considerar-lo connectat o no.
ARTICLE 4. RESPONSABLES
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de 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 40 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de
solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors a l’IPREM (14 pagues).
2.- Gaudiran d'una bonificació en la quota integra de la taxa els subjectes passius per
habitatges que facin ús de la deixalleria municipal, prèvia acreditació amb la targeta que
es facilitarà a tal efecte.
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Aquesta bonificació es practicarà d’ofici durant el primer mes de l’any, previ informe del
tècnic de medi ambient, amb les següents condicions:
− 20% de bonificació per als subjectes passius que utilitzin la deixalleria entre 6
i 10 vegades l’any
− 30% de bonificació per als subjectes passius que utilitzin la deixalleria més de
10 vegades l’any.
La present bonificació tindrà caràcter anual.
3.- Gaudiran d’una bonificació del 32,00% en la quota íntegra de la taxa aquells habitatges
en els quals coincideixin les circumstàncies següents:
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge.
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60.
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent 1,3 vegades l’IPREM anual (14
pagues), pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin 2,6 vegades l’IPREM anual
conjunt (14 pagues), pel cas de dos empadronats.
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 1
de març adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat
familiar i un volant de convivència.
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.
4.- Gaudiran d’una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells habitatges
en els quals coincideixin les circumstàncies següents:
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa .
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades
l’IPREM (14 pagues). Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin
les sol·licituds abans del 31 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anual de tots els
membres de la unitat familiar i un volant de convivència.
• Acreditar que s’ha fet ús de la deixalleria un mínim de 8 vegades l’any.
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.
5.- Gaudiran d’una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells habitatges
en els quals coincideixin les circumstàncies següents:
• Tenir la condició de titulars de família monoparental que es documentarà amb
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família monoparental .
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• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 2,75 vegades
l’IPREM(14 pagues). Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin
les sol·licituds abans de l’1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anual de tots els
membres de la unitat familiar i un volant de convivència.
• Acreditar que s’ha fet ús de la deixalleria un mínim de 8 vegades l’any.
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.
6.- Si en un subjecte passiu concorre el dret a més d’una bonificació de les previstes en
els apartats 1 a 5, només s’aplicarà la que li resulti més favorable.
7.- Gaudiran d’una bonificació del 10 % sobre la quota tributària, els subjectes passius
que acreditin que fan compostatge casolà. Aquesta bonificació serà acumulable a la que
es gaudeixi de l’apartat 2 anterior. La bonificació es practicarà d’ofici durant el primer mes
de l’any previ informe del tècnic de medi ambient.
La present bonificació tindrà caràcter anual.
8.- Gaudiran d’una exempció els titulars d’activitats que generin residus comercials que
pretenguin desconnectar-se del servei de recollida de residus. Aquests estaran obligats a
acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida
i el tractament selectiu de tots els residus que generin, d’acord amb el que disposa l’article
54 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
És requisit indispensable que aquest gestor compleixi amb tots els requisits que imposa la
normativa vigent.
L’acreditació es podrà realitzar en qualsevol moment de l’exercici fiscal presentant la
corresponent declaració de l’empresa gestora de residus, detallada per tipologies i
quantitats. La desconnexió tindrà efectes a partir del semestre següent en què es sol·liciti.
La desconnexió quedarà sense efecte sempre que no es pugui comprovar amb
posterioritat el compliment dels requisits establerts a l’article següent:
En el supòsit que el titular d’una activitat generadora de residus comercials acrediti la
desconnexió, aquest haurà de lliurar a l’Àrea de Medi Ambient d'aquest Ajuntament el
contracte amb el gestor autoritzat dels residus tractats, i la justificació de la seva gestió,
amb el detall d'aquests per tipologies i quantitats. Els comerciants hauran de disposar en
tot moment de la informació referent a la gestió dels residus, que se’ls podrà exigir en
qualsevol moment. La no disposició d’aquesta documentació suposarà que l’activitat torni
a tributar per la quota íntegra de gestió municipal d’acord amb el quadre de classificació
que apareix a l’article 6.
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
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EN ZONES URBANES
Número de residents
Habitatges on no hi
empadronament
1 resident
2 o més residents

Quota
consti

cap

EN ZONES RÚSTIQUES
Número de Residents
1 o més residents

155,33 €
136,66 €
154,58 €

Quota
59,57 €

INDUSTRIALS
CLASSIFICACIÓ
SEGONS
D’ESTABLIMENTS

TIPUS EQUIVALÈNCIA
AMB
LES Quota
TARIFES SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
154,58 €
GRUP A
Activitats professionals
Secció 2
Activitats artístiques
Secció 3
Transport i comunicació
Divisió 7ª
Promoció i serveis immobiliaris
Grups 833 i 834
Serveis prestats a les empreses
Agrupació 84
Lloguer de béns mobles i immobles
Agrupacions 85 i 86
Producció i distribució de pel·lícules Grups 961 i 962
cinematogràfiques
Serveis de radiodifusió i televisió
Grup 964
Biblioteques i serveis culturals
Grup 966
Bugaderies i tintoreries
Grup 971
Agències de prestació de serveis domèstics
Grup 974
Altres serveis personals
Grup 979
Educació i investigació
Agrupació 93
Sanitat i serveis veterinaris
Agrupació 94
Assistència i serveis socials
Agrupació 95
Altres serveis
Locals sense activitats
Activitats sense classificació específica
GRUP B
Institucions financeres i asseguradores
Auxiliars financeres i d’assegurances
Comerç a l’engròs
Recuperació de productes
Rbla. 11 de Setembre, 107

17244 - Cassà de la Selva

309,14 €
Agrupacions 81 i 82
Grups 831 i 832
Agrupació 61 (llevat els grups 611 i
612)
Agrupació 62
Tel: 972 46 00 05

Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H

ajuntament@cassadelaselva.net

Intermediaris del comerç
Serveis de sanejament i neteja
Serveis de perruqueria i estètica
Serveis fotogràfics

Agrupació 63
Agrupació 92
Grup 972
Grup 973

GRUP C
Construccions, instal·lacions i muntatges

385,36 €
Divisió 5ª

GRUP D
Comerç al detall de comerç alimentari i Grups 641, 642, 643 i 644
begudes
Bars i altres serveis d’alimentació de
superfície inferior a 100 m2

588,91 €

588,91 €

Bars i altres serveis d’alimentació de
superfície superior a 100 m2

882.69 €

GRUP E
Activitats industrials
Reparacions

1.011,65 €
Divisions 1ª, 2ª, 3ª, 4ª
Agrupació 69

GRUP F
Comerç a l’engròs de productes agraris i Grups 611 i 612
d’alimentació
Autoserveis i supermercats de superfície Epígrafs 647.2 i 647.3
inferior a 400m2
Serveis de restaurants i altres amb una
superfície destinada a menjador inferior a
100 m2

882,69 €

GRUP G
Serveis de restaurants i altres amb una
superfície destinada a menjador superior a
100 m2
Serveis de restaurants i altres
Grups 677 i 671

1.471,62 €

GRUP H
Autoserveis i supermercats de superfície Epígraf 647.4
superior a 400 m2
Grans superfícies
Grup 661

6.744,34 €
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231,85 €

GRUP J
Comerç al detall

Agrupació 65, grups 645, 646, 662,
663, 664 i 665 i epígrafs 647.1 i 647.5

En el cas que els comercials i industrials contractin un sistema de gestió dels residus
assimilables a domèstics a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i ho
acreditin amb el contracte de servei i els justificants de lliurament dels residus, es podrà
fer una reducció de l’ import de la taxa, passant a tributar la tarifa mínima, assimilable a la
classe A.
Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter anual.
ARTICLE 7. MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU
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 o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la
taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el
primer de gener de cada any natural.
3. El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret del supòsit previst a l’apartat 2 de
l’article 2 de la present ordenança fiscal, en el qual la quota de la taxa es prorratejarà per
trimestres naturals
ARTICLE 8. DECLARACIÓ I INGRÉS
1. 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.
2. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat del padró
de la taxa.
De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, el
fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, en tres terminis de
pagament, sense interessos de demora.
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació si el tribut té aprovat el calendari de
cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.
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Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici respecte tots aquells rebuts de
quota tributària d’import igual o superior a 90 €, i sempre que el pagament dels quals
estigui domiciliat.
a) 1er termini, d'un import equivalent al 50% del principal, que es carregarà en el compte
corrent en què s'hagi domiciliat el rebut, amb una antelació mínima d'un mes abans de la
data en què finalitzi el període en voluntària.
b) 2n termini, d'un import equivalent al 25% del principal, que es carregarà en data 15 de
juliol
c) 3r termini, d’un import equivalent al 25% restant del principal que es carregarà en data
1 d’octubre.
La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut
de l’exercici en curs.
Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es
facilitarà document de pagament pel total pendent, a instància de la persona interessada,
que es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat període de pagament.
Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària,
s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat
incompliment.
Així mateix, les persones interessades que en el moment de l’acreditació de l’impost no el
tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat, podran fer-ho, prèvia
presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de l’ordre de domiciliació
bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de
l’ingrés o a l’entitat supramunicipal que actués per delegació un mes abans que s’iniciï el
termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al
següent i posteriors exercicis tributaris.
ARTICLE 9. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de
la Llei General Tributària.
Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener
de 2020 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació.
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