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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 

 
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ  DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
 

Article 1. Fonament legal 
 

A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), s’estableix la taxa per la recollida, 
tractament i eliminació de residus municipals.  
 
El seu objecte és desenvolupar la normativa general i fixar el règim jurídic específic aplicable 
a la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals a aplicar en aquest 
municipi, d’acord amb allò previst en l’article 20.4.s de la LRHL. 
 

Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida, tractament i 
posterior eliminació de residus municipals, ja siguin domèstics, o comercials assimilables als 
municipals. 
 
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol habitatge, 
local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la 
qual cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir, excepte en 
aquells supòsits en els que els titulars d’activitats que generin residus comercials acreditin 
que han lliurat els residus que generen o posseeixen a un gestor autoritzat, d’acord amb el 
que disposa l’article 47 bis de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus, el 
Reglament regulador de la prestació del servei de recollida de residus comercials al municipi 
de Roses i la present Ordenança fiscal, restant no subjectes a la taxa corresponent a la 
recollida de residus comercials. 
 
Per a la qualificació dels diferents tipus de residus municipals s’estarà a les definicions 
contingudes a la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la llei reguladora dels residus, 
Llei 6/1993 de 15 de juliol i a l’Ordenança Municipal de residus i neteja urbana. 
 
No estan subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que 
tinguin la condició de solar o terreny. 
 

Article 3. Subjectes passius 
 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant 
LGT), que ocupen o utilitzen els habitatges i els locals ubicats en els llocs, places, carrers o 
vies públiques en què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, 
d'habitacionista,  d'arrendatari o, fins i tot, de precari.  
 
S’entendrà que ocupen o utilitzen els habitatges, locals o establiments, aquells que figuren 
com a titulars de contractes de subministrament d’aigua potable o com a titulars 
d’establiments on s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals, artístiques o 
de serveis, respectivament. 
 



  
 

86  

Amb aquests efectes, els titulars d’activitats que generin o posseeixin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que 
tenen contractat un gestor autoritzat per a la recollida, tractament i eliminació de tots els 
residus que generin o posseeixin. L’esmentada acreditació vindrà regulada pel Reglament 
regulador de la prestació del servei de recollida de residus comercials al municipi de Roses i 
es podrà presentar durant tot l’any, encara que la no subjecció a la taxa per a la prestació 
del servei de recollida de residus municipals comercials s’aplicarà a partir de l’exercici 
següent. 
 
En cas que no es realitzi l’esmentada acreditació, l’Ajuntament considerarà que el titular de 
l’activitat generadora o posseïdora d’aquests residus s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació que té establert l’Ajuntament per aquest tipus de residus i, per tant, 
tindrà condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada. 
 
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, que podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 
 

Article 4. Exempcions i bonificacions 
 
a) S’estableix l’exempció en el pagament de les taxes per la prestació del servei de 

recollida, tractament i eliminació de residus quan el subjecte passiu de la taxa sigui 
jubilat o pensionista i la suma dels ingressos de la unitat familiar en la qual convisqui 
siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableixi per a cada any multiplicat 
per 1,5 i pel nombre de membres de la unitat familiar. 
 
Aprovada l’exempció, el subjecte passiu gaudirà de la mateixa mentre no variïn les 
circumstàncies que han originat aquesta decisió. Malgrat això, el subjecte passiu està 
obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les circumstàncies que van 
donar origen a la concessió de l’exempció, sense perjudici de l’actuació inspectora de 
l’Ajuntament. 
 

b) S’estableix una bonificació del 15% de la taxa de residus municipals domèstics a favor 
dels subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant tot l’any de la 
deixalleria municipal amb un mínim de 6 vegades l’any. 

 
c) Així mateix, s’estableix una bonificació del 10% de la taxa de residus municipals 

comercials a favor dels subjectes passius que acreditin un ús regular continuat durant tot 
l’any de la deixalleria municipal  amb un mínim de 12 vegades l’any. 

 
d) S’estableix una bonificació del 5% a favor dels subjectes passius de la taxa de residus 

municipals comercials que disposin d’una certificació de gestió ambiental que inclogui els 
residus generats ISO 14001, EMAS o distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 
e) S’estableix una bonificació del 10% a favor dels subjectes passius de la taxa de 

residus municipals comercials adherits al programa de bones pràctiques 
mediambientals en matèria de gestió de residus comercials. 

 
Per adherir-se a l’esmentat programa, els subjectes passius hauran d’assolir els 
paràmetres establerts pel procediment d’avaluació aprovat per l’Ajuntament, així 
com complir, en funció del tipus de residu que generin, les condicions generals 
establertes pel Reglament regulador de la prestació del servei de recollida dels 
residus comercials al municipi de Roses. 
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f) Pràctica del compostatge casolà 

 
S’estableix una bonificació del 10% de la taxa de residus municipals domèstics a 
favor dels subjectes passius que acreditin disposar d’un compostador casolà, bé 
sigui de titularitat municipal (cedit per l’Ajuntament al particular), bé sigui 
d’adquisició pròpia. 

 
Per gaudir de l’esmentada bonificació, l’Ajuntament realitzarà les inspeccions 
oportunes a fi d’acreditar el correcte ús del compostador, i el funcionament 
adequat del procés de compostatge seguint el procediment que s’aprovarà a tal 
efecte. 

 
Per gaudir de les bonificacions establertes anteriorment els interessats hauran de presentar 
una sol·licitud acreditant: 
 
a) Per la bonificació establerta l’apartat a), els interessats hauran d’acreditar els següents 

requisits: 
 
1. La condició de jubilats o pensionistes, mitjançant certificació expedida per l’Institut 

Nacional de la Seguretat Social o per l’Institut Social de la Marina. 
 

2. Els ingressos de la unitat familiar en la qual convisquin mitjançant còpia de la 
declaració de l’IRPF o certificat de nivell de renda de l’exercici en el qual se 
sol·licita o de l’exercici anterior expedit per l’AEAT, acreditatiu dels ingressos en 
cas de no ser subjecte passiu d’aquest impost i certificat de convivència expedit per 
l’Ajuntament de Roses. Es consideraran ingressos familiars anuals aquells que 
consten com a saldo net de rendiments i imputacions de rendes, en la declaració de 
l’IRPF. 

 
b) Per la bonificació establerta en els apartats b) i c), certificació, segons el model establert 

per l’Ajuntament i expedida per la secció de medi ambient de l’Ajuntament, acreditativa 
de l’ús regular i continuat durant tot l’any. 

 
c) Per la bonificació establertes en els apartats d), e) i f), certificació, segons el model 

establert per l’Ajuntament i expedida per la secció de medi ambient de l’Ajuntament, 
acreditativa del compliment dels paràmetres establerts. 

 
Article 5. Quota tributària residus municipals domèstics 

 
La quota tributària anual consistirà en una quantitat fixa per habitatge, determinada per la 
seva naturalesa i situació, establint-se a l'efecte les següents tarifes: 
 
 

 Recollida Tractament Total anual 
a) Habitatges plurifamiliars 
 

  

1. Dins de casc urb 65,03 € 19,97 € 85,00 €
2. Fora de casc urbà 82,62 € 25,38 € 108,00 €
b)  Habitatges unifamiliars  
1. Dins del casc urbà 70,00 € 21,50 € 91,50 €
2. Fora de casc urbà 117,43 € 36,07 € 153,50 €
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Exclusivament a efectes de l’aplicació d’aquesta Ordenança fiscal, el casc urbà queda 
delimitat per la següent relació de carrers: Avinguda de Rhode (entre Av. de la Cuana i 
carrer Riera Trencada) – Ronda Circumval·lació – carrer Puigmal - Avda. Mas Matas - carrer 
Montclar - carrer Collsacabra - Rda. Circumval·lació -carrer Ponent - Ctra. del Mas Oliva - 
carrer Londres - carrer Viena - carrer Brussel·les - carrer Oslo - carrer Riera Ginjolers - 
carrer Pere III - carrer Bernat Desclot - carrer Mimosa - Carrer Francesc Macià - Gran Via 
Pau Casals (sector mar) - Av. de la Cuana - Av. de Rhode.  
  

 
Article 6. Quota tributària residus comercials assimilables als municipals 

 
La quota tributària anual consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, determinada per 
la seva naturalesa, superfície i situació dels locals, establint-se a l'efecte les següents tarifes: 
 
 

 Recollida Tractament Total 
anual 

a) Serveis d’allotjament: hotels, fondes, pensions, 
albergs, residències, càmpings, ports esportius i 
similars 

   

1. Fins a 25 places o habitacions  360,24 € 110,66 € 470,90 €
2. Per cada plaça o habitació addicional  14,31 € 4,39 € 18,70 €

b) Serveis de restauració: restaurants, cafès, bars i 
similars 

   

1. Fins a 50 m2 467,19 € 143,51 € 610,70 €
2. Per cada 50 m2 o fracció addicional 233,55 € 71,75 € 305,30 €

c) Serveis recreatius: sales de ball i de festes, 
discoteques, parcs recreatius i d’atraccions, parcs 
aquàtics i similars 

   

1. Fins a 50 m2 360,24 € 110,66 € 470,90 €
2. Per cada 100 m2 o fraccio addicionals  180,54 € 55,46 € 236,00 €

d) Exhibició de pel·licules cinematogràfiques i de vídeo    
1. Per cada sala 216,95 € 66,65 € 283,60 €

e) Comerç de productes alimentaris i begudes en 
establiments amb superfície fins a 50 m2 

   

1. Quota fixa 117,81 € 36,19 € 154,00 €
f) Comerç de productes alimentaris i begudes en 

establiments amb superfície superior a 50 m2 i inferior 
a 400 m2 

   

1. Fins a 100 m2 538,41 € 165,39 € 703,80 €
2. Per cada 50 m2 o fracció addicional 180,54 € 55,46 € 236,00 €

g) Comerç de productes alimentaris, begudes i altres 
articles en grans superfícies (a partir de 401 m2 de 
superfície). 

   

1. Fins els 400 m2 3.916,95 € 1.203,25 € 5.120,20 €
2. Per cada 100 m2 o fracció addicional 655,61 € 201,39 € 857,00 €
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h) Activitats industrials i comercials amb incidència 
ambiental mitjana i baixa (annex II i III LIIAA): Escars 
i drassanes, serralleries  i aluminis, tallers de 
reparació d’automòbils, vehicles a motor i mitjans de 
transport, pneumàtics, fusteries, ebenisteries, 
bugaderies, establiments comercials no alimentaris 
de superfície superior a 400 m2 i similar. 

   

1. Fins a 50 m2 147,26 € 45,24 € 192,50 €
2. Per cada 50 m2 o fracció addicional 61,43 € 18,87 € 80,30 €

i) Oficines i despatxos: oficines administratives, serveis 
financers, bancs i caixes, assegurances, despatxos 
professionals, agències de viatge, organismes oficials, 
centres d’ensenyament, immobiliàries, consultoris i 
similars. 

   

1. Fins a 50 m2 131,43 € 40,37 € 171,80 €
2. Per cada 50 m2 o fracció addicional 57,38 € 17,62 € 75,00 €

j) Resta de comerç minorista amb superfície inferior a 
400 m2 i altres activitats econòmiques no classificades 
en cap dels apartats precedents 

   

1. Fins a 50 m2 117,81 € 36,19 € 154,00 €
2. Per cada 50 m2 o fracció addicional  53,24 € 16,36 € 69,60 €

k) Comerç al menor fora d’establiment permanent, per 
cada lloc de venda en el mercat setmanal, xiringuitos 
platges o similars, sempre que no es pugui classificar 
en cap dels apartats precedents 

   

1. Fins a 10 m2  (mlin en el cas de mercat) 49,11 € 15,09 € 64,20 €
2. De 11 a 20 m2  (mlin en el cas de mercat) 98,15 € 30,15 € 128,30 €
3. Superior a 20 m2  (mlin en el cas de mercat)   147,26 € 45,24 € 192,50 €

l) Entitats sense afany de lucre inscrites en el registre 
municipal d’associacions 

   

1.   Quota fixa 64,95 € 19,95 € 84,90 €
m) Instal·lació de circs o similars    

1.   Quota fixa per instal·lació 204,26 € 62,74 € 267,00 €
 
Les places o superfícies màximes a aplicar seran les següents: 

 
a) Locals classificats en els epígrafs b, f, j: 400 m2
b) Locals classificats en l’epígraf i: 1.000 m2
c) Locals classificats en els epígrafs c, g, h:         2.500 m2
 

Les taxes relatives a la recollida de residus comercials d’activitats econòmiques que es 
realitzin a les cales Montjoi, Pelosa i Jòncols, meritaran un recàrrec del 50% sobre les tarifes 
anteriors. 
 
Aquells locals classificats en els epígrafs a), c) i d) anteriors en els que es desenvolupen 
vàries activitats econòmiques (restaurant, bar, sala de festes i/o discoteca,...) s'aplicarà la 
quota corresponent per a cada una d’elles. En la resta de casos, només s’aplicarà la quota 
de l’activitat principal, que serà aquella que ocupi major superfície, computant tota la 
superfície del local, fins i tot la dels locals afectes, a la mateixa. 
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Per a la classificació de les activitats comercials, així com per a la determinació de la 
superfície computable es tindrà en compte les prescripcions del RDL 1175/1990, de 28 
setembre de 1990, que aprova les tarifes i la instrucció de l’IAE. 
 
En les galeries comercials, centres d’alimentació, mercats i similars, cada punt de venda es 
considerarà com un local independent. 
 
Quan en un habitatge s’exerceixin activitats comercials, industrials, professionals artístiques 
o de serveis, la quota a aplicar serà la derivada de l’activitat que s’exerceixi, segons el 
present article 6 i no les previstes en l’article 5 d’aquesta Ordenança. 
 
En els supòsits en els que el titular d’una activitat que generi residus comercials acrediti que 
ha lliurat tots els residus que genera o posseeix un gestor o gestora autoritzat, d’acord amb 
el que disposen els arts. 2 i 3 d’aquesta ordenança, s’aplicarà com a taxa per la prestació 
del servei de recollida de residus municipals no comercials la prevista en l’article 5 d’aquesta 
ordenança per als edificis unifamiliars fora de casc urbà. 
 
En els locals tancats o sense activitat, s’aplicarà la quota mínima prevista en l’article 5 
d’aquesta ordenança per als edificis unifamiliars fora del casc urbà. En els casos de 
cessament de l’activitat, aquesta tarifa s’aplicarà a partir del semestre següent a aquell en 
què es produeixi la baixa en el cens de l’IAE. 
 

Article 7.  Gestió i recaptació 
 
1. Immobles abonats al servei municipal d’aigua 
 

El període impositiu coincideix amb els trimestres naturals. L’acreditament de la 
taxa es produeix el primer dia del període impositiu. 
 
Pels abonats al servei d'aigua, l’alta en padró serà simultània a la contractació del servei 
d'aigua. Quan es produeixi qualsevol variació, s’hi efectuaran simultàniament les 
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament 
següent al de la data en què s’hagi produït la variació. En els casos de variacions de 
titularitat, només es liquidarà  el trimestre corresponent al subjecte passiu que produeixi 
la baixa. 

 
La gestió de les taxes es farà per padró que es confeccionarà trimestralment. La 
recaptació es realitzarà trimestralment, mitjançant rebut unificat amb el consum d’aigua, 
si bé la quota de la taxa de residus municipals figurarà com a concepte independent del 
consum d'aigua. 

 
Quan el consum d’aigua d’un immoble comprengui varis habitatges i s’efectuï per un sol 
comptador, la taxa de residus municipals s’aplicarà per l’import que correspongui en 
funció del nombre d’habitatges reals. 

 
2. Immobles no abonats al servei municipal d’aigua 
 

El període impositiu coincideix amb l’any natural. L’acreditament de la taxa es 
produeix el primer dia del període impositiu. 
 
La gestió d’aquestes taxes es realitzarà per padró. Els padrons es confeccionaran 
amb periodicitat anual mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin 
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produït en el període anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i 
les baixes, només produiran efectes per al període següent. 
 
Els subjectes passius dels immobles que no tinguin connexió al servei d'aigua, hauran 
de presentar una declaració d’alta a l’Ajuntament, així com les corresponents 
modificacions. 

 
3. Residus comercials assimilables als municipals 
 

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 baixa, en què la quota es 
calcularà per semestres naturals, inclosos els corresponents al començament o 
finalització de l’activitat, amb dret a devolució si s'ha satisfet la quota integra anual. 

 
La gestió d’aquestes taxes es realitzarà per padró, que es confeccionarà 
anualment a partir de les dades de l’any anterior i les comunicacions relatives a 
altes, baixes i canvis de domicili declarats pels subjectes passius. Tanmateix, es 
podran incorporar també altres dades sobre altes, baixes i canvis de domicili de 
què pugui disposar l’Ajuntament.  
 
La declaració d’alta en l’IAE i/o la concessió de la llicència municipal d’activitats 
comportarà l’alta automàtica en el padró matrícula d’aquesta taxa. 
 
En el cas de noves altes s’estableix el sistema d’autoliquidació d’aquesta taxa. En 
aquests casos, els subjectes passius presentaran l’imprès d’autoliquidació de 
l’impost, segons el model establert per l’Ajuntament i simultàniament es realitzarà 
l’ingrés de la quota tributària.  Efectuades les comprovacions oportunes, es 
practicarà la corresponent liquidació, exigint o retornant, si s’escau, la quantitat 
procedent. 
 
A aquesta autoliquidació s’acompanyarà la documentació acreditativa de les 
variacions efectuades. 

 
Article 8. Aprovació i vigència 

 
Aquesta Ordenança fiscal, un cop aprovada, tindrà efectes des del primer de gener de 2007 
i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa. 

 
Disposició final 

 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança, s'aplicaran les normes  
que regulen aquest tribut, l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció tributària, i la 
Llei general tributària, així com les disposicions que les desenvolupin i complementin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




