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Curs de formació 

Gestió sostenible dels residus 

Girona, 10,12, 17 i 19 de juny de 2008 
 

ELS INSTRUMENTS NORMATIUS MUNICIPALS I ELS FISCALS DE SUPORT A LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 

 
Ordenances fiscals: Taxa sobre la gestió dels residus municipals 
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Fonament i naturalesa 
Fet imposable 
Exempcions i bonificacions 
A. Beneficis fiscals de caràcter socio-econòmic: 
A.1. Exempcions 
 Exempció per raó de la capacitat econòmica 

Exempció als jubilats i pensionistes 
Exempció a les institucions benèfiques  
Excepció a organismes oficials 

 
A. 2. Bonificacions 

Bonificació per raó de la capacitat econòmica 
Bonificació a famílies nombroses 
Bonificació a les famílies monoparentals 

 
B. Beneficis fiscals de caràcter mediambiental 

Bonificació per bon comportament ambiental: recollida selectiva 
Bonificació per bon comportament ambiental: Increment general de 
la recollida selectiva i reducció de els tones entrades a l’abocador (en 
relació amb el retorn del cànon de la Generalitat) 
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Les ordenances fiscals1 
 
Fonament i naturalesa 
 
L’Ajuntament estableix les taxes pel servei de gestió de residus municipals, 
que es regiran per la present ordenança en base a: 
 
Facultats concedides per: 

- Articles 133.2 i 142 de la Constitució 
- L’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local 
- L’article 58 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals 

 
De conformitat amb el que disposen: 

- Els articles 15 a 19 i 20.4 s) del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals 

- La Llei 6/1993 de 15 de juny, Reguladora dels Residus, 
modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny 

- L’Ordenança reguladora de la Gestió de Residus 
 

Fet imposable 
 
No estan subjectes a la taxa de prestació per no considerar-se residus 
municipals: 

a) Residus d’origen comercial 
b) Residus d’origen industrial assimilables a municipals 
c) Recollida de residus no assimilables als municipals 
d) Residus d’ hospitals i laboratoris. 
e) Recollida de runes d’obres 

 
Exempcions i bonificacions 
 
A. Beneficis fiscals de caràcter socio-econòmic: 
 
A.1. Exempcions 
 
1. Exempció per raó de la capacitat econòmica 

 
Que en l’exercici anterior tinguin uns ingressos anuals, iguals o inferiors 
als determinats per l’Ajuntament en funció dels residents i que cap de 
les persones que hi resideix sigui propietari d’altres immobles excepte 
l’habitatge propi. 

 
2. Exempció als jubilats i pensionistes que compleixin les següents 

condicions: 
- Estar empadronat al municipi 
- Ser jubilat o pensionista de la Seguretat Social 
- No conviure amb familiars descendents o col·laterals 
- No tenir cap altre vivenda que l’habitual 

                                                 
1 Hem recollit diferents aspectes de les Ordenances de diferents municipis com: Terrassa, Santa Eulàlia de 
Ronçana, El Papiol, Molins de Rei,... 



 3

- La suma de les pensions per unitat familiar no podrà superar 
l’indicador Públic de renda d’Efectes Múltiples (IPREM) 

 
 
3. Exempció a les institucions benèfiques  

Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfic-
docents. 

 
 
4. Excepció a organismes oficials 
L’Ajuntament, els seus organismes autònoms i societats, la Generalitat i 
l’Estat. 
 
A. 2. Bonificacions 
 
1. Bonificació per raó de la capacitat econòmica 

 
Que en l’exercici anterior tinguin uns ingressos anuals, iguals o inferiors 
als determinats per l’Ajuntament en funció dels residents i que cap de 
les persones que hi resideix sigui propietari d’altres immobles excepte 
l’habitatge propi. 
 

Residents 
Bonificació 75% 
Límit Renda 

Bonificació 50% 
Límit Renda 

Bonificació 50% 
Límit Renda 

1    
2    
3 o més    
 
 
2. Bonificació a famílies nombroses 
 
Cal que acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa i 
que l’immoble gravat sigui la residència habitual de la família. 
 
S’establirà la quota en funció del valor cadastral de l’immoble i el nombre 
de fills que consten al títol. 
 
 
3. Bonificació a les famílies monoparentals 
 
Gaudiran de la bonificació en la quota de la taxa que s'indica en l'apartat B 
següent, les persones soles, que convisquin amb fills menors de 21 anys o 
fins als 25 inclosos, si estudien (econòmicament depenents), ja sigui per 
causa de maternitat o paternitat solitària, per viduïtat, o per 
separació/divorci, en aquest darrer cas sempre que s’acrediti la no 
percepció de rendes procedents de l’anterior cònjuge. 
 
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents 
que, superant els límits previstos en qualsevol dels apartats puguin 
acreditar la manca de capacitat econòmica, hauran d’adreçar la seva 
petició a l’Ajuntament que valorarà la concessió de l’exempció. 
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B. Beneficis fiscals de caràcter mediambiental 
 
1. Bonificació per bon comportament ambiental: recollida selectiva 
 
Gaudiran de bonificació els contribuents els índexs de reciclatge dels quals, 
sobre la producció total de residus per barri, es trobin per sobre de la 
mitjana del municipi, a tall d’exemple, en els percentatges que es 
determinen en el quadre següent: 
 

 
 
 
2. Bonificació per bon comportament ambiental: Increment general 
de la recollida selectiva i reducció de les tones entrades a l’abocador 
(en relació amb el retorn del cànon de la Generalitat) 
 
S’estableix una bonificació lineal aplicable a tots els residents de la ciutat, 
que es quantifica en el 70% del retorn a l’Ajuntament del Cànon sobre 
deposició de residus de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3. Bonificació per aportacions a la deixalleria municipal 

 
Gaudiran de bonificació els contribuents que realitzin un mínim 
d’aportacions de residus a la deixalleria municipal. Hi ha municipis que 
apliquen el 10% de desgravació de la taxa als veïns partculars que visitin la 
deixalleria més de 12 cops a l’any i 24 cops pels comerços i serveis. 
 
Altres exemples: 
 

 
 
 
4. Bonificació per la gestió pròpia de la fracció orgànica 
(autocompostatge) 
 
Gaudiran d’una bonificació del X% els contribuents que acreditin que s’han 
gestionat la fracció orgànica mitjançant compostatge domèstic. I han de 
sol·licitar-ho via instància i cal que sigui validat pels serveis tècnics 
municipals. 
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5. Bonificació per reducció dels residus a comerços 
 
 
Hi ha municipis que bonifiquen als comerços que es comprometin a aplicar 
mesures i pràctiques de prevenció i reducció de residus i consum 
responsable. Per mitjà d’un conveni e col·laboració amb l’ajuntament i 
l’establiment comercial, garantint uns compromisos específics segons 
l’activitat del comerç o servei. La bonificació és del 10% de la taxa 
d’escombreries. Cal garantir el compliment d’aquest compromís per part de 
comerç. (Terrassa) 
 
Hi ha d’altres experiències que obren convocatòries de subvencions per 
bonificar als establiments comercials i serveis que garanteixin el compliment 
de compromisos en aplicar pràctiques de reducció de residus i comerç 
responsable. (Castellbisbal fins el 2006). 
 
 
6. Bonificació als comerços que comercialitzin bosses compostables. 
 
Hi ha municipis que financen part del cost de les bosses compostables- de 
midó- i per tal de fomentar la compra de les bosses pels veïns, l’ajuntament 
financia part del cost de la bossa i bonifica als establiments del municipi que 
les venen amb les condicions que posa l’ajuntament. (Vilanova i la Geltrú).i 
 
 
Els beneficis fiscals de caràcter ambiental no podran superar 
bonificacions superiors al 75% de la taxa. 



 6

C. Programa de gestió ambiental 
 
Es destinarà una proporció fixa de la recaptació obtinguda mitjançant la 
taxa corresponent al X%, a dotació d’un programa de gestió ambiental que 
tindrà com a objectiu: 

- La prevenció i minimització 
- El foment de la selecció 
- La millora de la qualitat dels serveis de recollida 
 

 
Quota tributària 
 
Hi ha diferents maneres d’aplicar la quota: 
 
Opció A. 
Consisteix en una quantitat fixa per unitat de local 

- Recollida domiciliària 
- Habitatges tancats 
- Locals tancats 

 
Es considera que estan tancats o buits quan s’hagi donat de baixa del servei 
de subministrament d’aigua. 
 
Opció B. 
 
D’acord amb el nombre de residents a l’habitatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEPA-EdC 
 
 
 

Molins de Rei, juny 2008 


