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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 pel 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, tractament i eliminació dels residus municipals, que es regiran per 
la present Ordenança. 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida transport, tractament i eliminació de 
residus domèstics 
 

Article 2. Fet imposable  
 
1.Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport, tractament i eliminació de residus domèstics la prestació dels serveis següents:  
 
a) Recollida i transport de residus municipals generats en els habitatges particulars.  
b) Recollida i transport de residus municipals generats en locals sense activitat comercial 
o per a usos privats tals com aparcament, traster o magatzem.  
c) Tractament de les restes vegetals generades en els solars sense edificar d’aquells 
sectors on es presta el servei habitual de recollida de residus.  
d) Tractament i eliminació dels residus esmentats en els apartats anteriors.  
 
2. A aquests efectes es consideren residus municipals els que estableixi l’Ordenança de 
Residus. 
 

Article 3. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les 
quals es refereix l'article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que ocupin o utilitzin els habitatges, locals i solars situats en els llocs, places, carrers o 
vies públiques en que el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, 
d'arrendatari o de posseïdor o usuari del local o habitatge per qualsevol títol, fins i tot a 
precari.  
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al pagament 
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de la taxa o de la seva part general, segons el que es disposa als articles 6.1 i 6.2, el 
propietari dels habitatges, locals, establiments o solars, el qual podrà repercutir, si 
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.  
 

Article 4. Responsables i altres obligats al pagament 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.  
 
D'acord amb l'establert en l‘article 19 del Reglament General de Recaptació, aprovat per 
Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, actuaran com obligats al pagament com a deutors 
principals de la corresponent part especial de la taxa, segons el regulat a l'article 6, els 
comerciants i empresaris que distribueixin les corresponents bosses estandarditzades, 
els quals hauran d'ingressar a l'Ajuntament les quantitats corresponents a la tarifa 
mitjançant un sistema d'ingrés a compte. Les condicions de l'ingrés, de la cessió de les 
bosses, així com altres aspectes, es determinaran segons conveni signat entre 
l'Ajuntament i els comerços interessats en distribuir bosses. 
 

Article 5. Tarifes reduïdes per a contribuents que acreditin escassa capacitat 
econòmica  

 
1. Es podran aplicar tarifes reduïdes a totes aquelles persones que acreditin escassa 

capacitat econòmica d’acord amb els criteris que es descriuen en la disposició 
addicional primera i l’annex 1 de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 

2. L’import de la tarifa reduïda serà el resultant d’aplicar els percentatges de descompte 
que es preveuen en l’annex 1 esmentat en el paràgraf anterior. 

 
3. La sol·licitud de tarifa reduïda s’haurà de presentar en el període comprès entre l’1 de 

gener i el 31 de maig de cada any. 
 

4. Les tarifes reduïdes concedides a l’empara d’aquesta ordenança mantindran la seva 
vigència per als exercicis futurs sempre i quan es prevegin a l’ordenança 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu 
reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li 
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 

 
Article 6è. Quota tributària  

 
S’estableixen dues tipologies pel servei de recepció obligatòria de recollida transport, 
tractament i eliminació de residus domèstics:   
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1. La tipologia especial per als habitatges situats fora de la Recollida Porta a porta 

(PaP): 
• les urbanitzacions de Can Vilardell i Plana Sita 
• disseminats (immobles ubicats en sòl no urbanitzable) 
• solars i locals sense activitat comercial o per a usos privats de qualsevol 

zona del municipi (ja sigui a la zona amb recollida Pap o en altres zones 
amb recollida en contenidors), tals com aparcament, traster o magatzem1 
 

2. La tipologia general per les zones amb recollida porta a porta.  
 

La definició de les diferents modalitats de recollida d’escombraries (porta a porta, 
contenidors, etc) ve regulat per la Ordenança municipal de recollida de residus del 
Municipi d’Argentona.  

 
TIPOLOGIA GENERAL 
La quota consistirà en una part fixa i una part variable en el cas que els contribuents 
necessitin més bosses que les que l’ajuntament ha estimat necessàries per un any en 
funció de les persones empadronades a l’habitatge2. 
 
Quota fixa: 
 

• S’aplicarà la tarifa 1.1, 1.2 i 1.3 de l’annex d’aquesta ordenança en funció del tram 
de persones empadronades en l’habitatge 

• S’aplicarà la tarifa 2.1, 2.2 i 2.3 de l’annex d’aquesta ordenança en funció del tram 
de persones empadronades en l’habitatge i que estiguin integrats dins la xarxa de 
compostatge casolà3 

 
Aquesta quota fixa inclou la quantitat de bosses domèstiques estandarditzades4 per a la 
fracció de rebuig  que l’ajuntament ha previst per a tot un any en funció del tram al qual 
pertanyin i que són: 
 

Trams Persones empadronades a l’habitatge Número de bosses 
de rebuig/any 

Tram I 0-2 persones empadronades  10 bosses 
Tram II 3-4 persones empadronades 20 bosses 
Tram III 5 o més persones empadronades 25 bosses 

 
Quota variable: 
 
La base imposable de la quota variable serà el nombre de bosses addicionals adquirides 
pel contribuent per a la fracció rebuig d’acord amb les tarifes següents: 
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Tarifa variable per al lliurament de la fracció rebuig 
Preu de la bossa estandarditzada per a la fracció rebuig 17 L 0,65 €  
Per altres mides de bossa el preu per litre serà de 0,039 € 

 
 
TIPOLOGIA ESPECIAL 
 

• S’aplicaran les tarifes 3.1 i 3.2, 4.1, 4.2, 5 i 6 de l’annex d’aquesta ordenança en 
funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el 
carrer o la via pública on estiguin situats. Les tarifes 3.2 i 4.2 de l’annex d’aquesta 
ordenança s’apliquen per aquells habitatges que estiguin integrats dins la xarxa 
de compostatge casolà3 

 
 
A efectes de determinar la tarifa 3, aquesta s’aplicarà a tots els habitatges situats a les 
urbanitzacions de can Vilardell i Plana Sita. La tarifa 4 s’aplicarà a tots aquells immobles 
situats en sòl no urbanitzable on no es presti la recollida porta a porta.  
 
Quan vàries finques registrals i/o cadastrals s'uneixin físicament per destinar-les a un 
únic habitatge o destí, tributaran com un sol habitatge.  
 
Quan una sola finca registral i/o cadastral estigui dividida físicament en vàries unitats, es 
tributarà independentment per cada habitatge diferenciat.  
 

 
Article 7. Acreditament 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 de residus municipals en els carrers o 
llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars 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 de la taxa s’estarà al previst a l’Ordenança de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i al següent: 
 

a) Beneficiaris existents a 1 de gener: tributarà la quota íntegra 
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b) Nous beneficiaris: es dóna d’alta en el padró a partir de la data del certificat final 
d’obra o abans en el cas que es pugui acreditar que s’ha fet ús de l’habitatge amb 
anterioritat. 

 
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 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.  
 
3.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.  
 
4. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 
periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en dos.  
 
II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport, tractament i eliminació de 
residus comercials 
 

Article 9. 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, tractament i eliminació 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, tractament i eliminació dels residus comercials no perillosos 
b) Recollida, transport, tractament i eliminació dels residus generats per les indústries 
que tenen la consideració d’assimilables als municipals. 
 
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 bars, de les 
oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis i els residus originats a la 
indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als 
municipals.  
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La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible a la taxa prevista a 
l’article 2.1.b) de l’ordenança; conseqüentment quan procedeixi a exigir la taxa per la 
gestió dels residus comercial, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics 
generats per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius. 
 

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, 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.  
c) Aquelles activitats amb gestors propis, però que l’ajuntament controlarà la seva 
correcta gestió de residus. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament, abans del 
31 de març de cada any, que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, 
tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. En aquests 
casos podrà establir-se una taxa per control i inspecció de la correcta gestió dels seus 
residus.  
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament, abans de la data indicada en 
l’apartat anterior, si l’activitat està ubicada en zones on es presti el servei de recollida de 
residus (ja sigui en la modalitat porta a porta o bé en contenidors), l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i 
industrials assimilables als municipals 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, obligat al pagament 
de la taxa o de la seva part general, segons el que es disposa a l’article 12, 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 11. Responsables i altres obligats al pagament 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.  
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D'acord amb l'establert en l‘article 19 del Reglament General de Recaptació, aprovat per 
Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, actuaran com obligats al pagament com a deutors 
principals de la corresponent part especial de la taxa, segons el regulat a l'article 6, els 
comerciants i empresaris que distribueixin les corresponents bosses estandarditzades, 
els quals hauran d'ingressar a l'Ajuntament les quantitats corresponents a la tarifa 
mitjançant un sistema d'ingrés a compte. Les condicions de l'ingrés, de la cessió de les 
bosses, així com altres aspectes, es determinaran segons conveni signat entre 
l'Ajuntament i els comerços interessats en distribuir bosses. 
 

Article 11 bis. Beneficis fiscals 
 
Es podrà concedir, prèvia sol·licitud de l’interessat, una bonificació en el pagament de la 
segona part especial prevista en l’article 12.c. de la present ordenança, a totes aquelles 
llars d’avis sense ànim de lucre. 
 
Aquesta bonificació consisteix en el lliurament gratuït de:  
 
El mateix nombre de bosses de rebuig del tipus comercial adquirides l’any anterior amb 
un màxim de 1000 bosses a l’any.  
 
Per gaudir de la bonificació de la taxa, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud durant el 
mes de gener de cada any al Departament de Sostenibilitat, acreditant la condició 
d’entitat sense ànim de lucre i el nombre de bosses de rebuig del tipus comercial 
adquirides durant l’any anterior. Per acreditar el nombre de bosses adquirides, l’entitat 
haurà de presentar a l’Ajuntament els justificants degudament detallats. 
 
Si es modifiquen les condicions de forma que resulti improcedent la bonificació, aquells 
vindran obligats a comunicar-ho a l’ Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.  
 

Article 12. Quota tributària  
 
S’estableixen dues tipologies pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport, 
tractament i eliminació de residus comercials:   
 

1. La tipologia especial per als immobles situats fora de la zona Porta a Porta (PaP): 
• les urbanitzacions de Can Vilardell, Plana Sita 
• disseminats (immobles ubicats en sòl no urbanitzable sense servei PaP) 

2. La tipologia general per a la resta de zones on sí es presta la recollida porta a 
porta. En aquest cas distingim dues zones: 

1) Zona urbana residencial del Nucli urbà, Cros, Madà i zona industrial del 
polígon de Can Negoci. 

2) Can Cabot, can Raimí, Can Ribosa, Les Ginesteres i també aquelles 
activitats fóra de les anteriors i de la zona 1, amb servei de recollida Pap 

mailto:oac@argentona.cat


 
 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat  

 

9 

 
TIPOLOGIA GENERAL 
La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de 
residus comercials consistirà en una part general més tres parts especials.  
 

a) La part general consistirà en una la tarifa fixa 7, 8, 9, 11, 12, 13 que es determinarà 
en funció de la naturalesa de l'activitat de l'immoble, que es classificaran en 
diferents categories. En els immobles per a ús comercial que tinguin el distintiu de 
comerç verd municipal5 s’aplicaran la tarifa 10, 14. Aquelles activitats ubicades en 
zones amb servei de recollida a les quals no se’ls presti servei, han d’acreditar 
degudament tenir transportistes i gestor/s de residus registrats al Registre de 
transportistes i al registre de gestors (o instal·lacions de gestió) de Residus de 
l’Agència de Residus de Catalunya.  

 
b) La primera part especial de la taxa serà en funció del volum de brossa orgànica 

generada. Aquest volum s'estimarà en funció del nombre i grandària dels bujols 
de brossa orgànica d'ús privatiu del local o establiment. Aquests bujols, propietat 
de l'Ajuntament, seran cedits, i seran els únics recollits. Les condicions de cessió i 
recollida són definides a l'Ordenança Municipal de Recollida de Residus al 
Municipi d’Argentona. 

  
c) La segona part especial de la taxa serà funció del volum de fracció rebuig 

generada. La base imposable per al càlcul d'aquesta part variable serà el nombre 
de bosses d'escombraries estandarditzades utilitzades per aquesta fracció. Per a 
la recollida d’aquesta fracció els comerços hauran d’utilitzar les mateixes bosses 
estandarditzades per l'Ajuntament que s’utilitzin per a usos domèstics  o bé unes 
altres bosses estandarditzades per l'Ajuntament, més grans i per a ús dels 
comerços, d'acord al que estableix l'Ordenança Municipal de Recollida de Residus 
al Municipi d’Argentona. Aquesta part especial de la taxa es pagarà en adquirir les 
bosses. 

 
d) La tercera part especial de la taxa serà funció del volum d’envasos generats. La 

base imposable per al càlcul d'aquesta part variable serà el nombre de bosses 
d'escombraries de cada tipus utilitzades per aquesta fracció. Per a la recollida dels 
envasos els comerços han d’utilitzar les bosses estandarditzades per l'Ajuntament, 
i per a ús dels comerços i les activitats econòmiques, d'acord al que estableix 
l'Ordenança Municipal de Recollida de Residus al Municipi d’Argentona. Aquesta 
part especial de la taxa es pagarà en adquirir les bosses. 
 
L’usuari podrà utilitzar indistintament qualsevol de les dues mides posades a la 
seva disposició, d'acord al que estableix l'Ordenança Municipal de Recollida de 
Residus al Municipi d’Argentona. Aquesta part especial de la taxa es pagarà en 
adquirir les bosses 
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Tarifa especial per a la recollida de la fracció orgànica, segons el volum del bujol 
contractat (import anual) 

Bujol de 25 litres  43,00 € 

Bujol de 35 litres 54,00 € 

Bujol de 60 litres 66,00 € 

Bujol de 120 litres 143,00 € 

Bujol de 240 litres 203,00 € 

Tarifa  especial per a la recollida de la fracció de rebuig 

Bossa estandarditzada per a fracció rebuig de 65 litres 2,50 € 

Per altres mides de bossa el preu per litre serà de 0,039 € 

Tarifa especial per a la recollida de la fracció d’envasos 

Bossa estandarditzada per a envasos de 100 litres 1,00 € 

Per altres mides de bossa el preu per litre serà de 0,01 € 

 
 
Una única vegada a l'any i sempre abans del 15 de març de l’exercici corresponent, es 
permetrà als locals, establiments o solars que tinguin cedit algun bujol municipal per a la 
disposició de residus orgànics, sol·licitar una revisió del servei contractat (nombre de 
bujols i grandària) per adequar-lo millor a les seves necessitats.  
 
TIPOLOGIA ESPECIAL 
 
En el cas de locals situats a les urbanitzacions de Can Vilardell i la Plana Sita, disseminats 
(ubicats en sòl no urbanitzable ) sense servei PaP, la quota tributària de la taxa per la 
prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà 
en la tarifa fixa 15, 16, 17, per unitat de local, que es determinarà en funció de la 
naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del 
residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. En 
els immobles per a ús comercial que tinguin el distintiu de comerç verd municipal5 
s’aplicaran la tarifa 18. Aquelles activitats ubicades en zones amb servei de recollida a les 
quals no se’ls presti servei, han d’acreditar degudament tenir transportistes i gestor/s de 
residus registrats al Registre de transportistes i al registre de gestors (o instal·lacions de 
gestió) de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya.  
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A efectes de determinar la superfície, es tindrà en compte el següent:  
 
a) Quan vàries finques registrals i/o cadastrals s' uneixin físicament per destinar-les a un 
únic local o destí, tributaran com un sol local, amb la suma de la superfície de tots els 
locals que en formin part.  
b) Quan una sola finca registral o cadastral estigui dividida físicament en vàries unitats, es 
tributarà independentment per cada local diferenciat on hi les activitats.  
c) Quan un local és magatzem o local afecte a una activitat principal (per exemple: 
exposició de productes), tributarà per un sol rebut per la suma de les superfícies dels 
locals que en formin part, no podent agrupar-se més de dos locals quan no hi hagi 
continuïtat física entre ells i s’agruparan els dos locals que menys distància guardin entre 
sí.  
d) Quan varis locals que estan en continuïtat física entre ells estan destinats a una 
mateixa activitat, tributaran per un sol rebut amb la suma de les superfícies dels locals 
que comprengui.  
 

Article 13. Acreditament i període impositiu  
 
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació 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.  
 
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 de la taxa s’estarà al previst a l’Ordenança de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 

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, tractament i eliminació 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.  

 
2. Per a exercicis següents, fins que no s’acrediti el cessament de l’activitat o en tant no 
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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. En cas de cessament de l’activitat, la comunicació de la baixa cal fer-la en el 
termini màxim d’un mes des de la data de la mateixa per tal que tingui efectes.  Cas 
contrari, es prendrà la data de comunicació a tots els efectes. 

 
3. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que 

figuressin a 31-12-2017 com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i 
eliminació de residus i no acreditin la contractació del servei de recollida, tractament i 
eliminació 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.  

4. Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 
periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en dos.  

 
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.  
 
L’ajuntament facilitarà a l’ORGT la informació necessària per al càlcul de la quota que 
correspongui a cada contribuent.  
 
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.  
 
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.  
 
No obstant l’anterior, en els casos en què 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 
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actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o 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  
 
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en el BOPB 
i serà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats seguiran vigents. 
 
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
Notes  aclaridores  
 
1 Els solars i locals de les zones ubicades en les zona tarifària 1 o 2 hauran d’adquirir i 
utilitzar les bosses taxades per al lliurament de la fracció rebuig. 

 
2Als efectes de determinar el nombre de persones empadronades a l’habitatge es tindrà 
en compte el padró d’habitants municipal a data de 1 de gener de cada any natural. 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.  
 
En el cas dels habitatges on no hi ha persones empadronades, se’ls atribueix el tram I (d’1 
a 2 persones empadronades). 
 
3. S’aplicarà la tarifa de la taxa per compostatge casolà, a tots aquells contribuents 
integrats dins la xarxa de compostatge casolà reconeguda per l’Ajuntament. Per tal 
d’aplicar aquesta tarifa els interessats hauran de sol·licitar expressament la seva 
integració en l’esmentada xarxa abans del 28 de febrer de cada exercici.  
 
L’Ajuntament farà les revisions periòdiques que estimi oportunes per comprovar la 
realització efectiva de l’autocompostatge. En cas que el resultat de la revisió sigui negatiu, 
s’aplicarà la tarifa general o l’especial segons la ubicació de l’immoble. 
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4. Les úniques bosses d'escombraries que podran utilitzar-se per al lliurament de fracció 
rebuig seran les estandarditzades per l'Ajuntament d'acord al que estableix l'Ordenança 
Municipal de Recollida de Residus al Municipi d’Argentona. Aquestes bosses no podran 
retornar-se si no s’han utilitzat. Les bosses estandarditzades de rebuig s’hauran d’adquirir 
als comerços concertats o dependències municipals. Aquesta part de la taxa es pagarà en 
adquirir les bosses als distribuïdors autoritzats o dependències municipals habilitats.  
 
5. S’aplicarà la tarifa de la taxa per de comerç verd, a tots aquells contribuents que 
realitzin les mesures de reducció de residus, previ informe favorable dels serveis tècnics 
municipals, que haurà de constatar l’existència de mesures significatives de reducció de 
residus, així com el compliment satisfactori per part del subjecte passiu. 
 
Per tal d’aplicar aquesta tarifa els interessats hauran de sol•licitar aquesta tarifa abans 
del 30 d’abril de cada exercici. 
 
L’Ajuntament farà les revisions periòdiques que estimi oportunes per comprovar la 
realització efectiva de les condicions per poder obtenir aquest reconeixement. En cas que 
el resultat de la revisió sigui negatiu, s’aplicarà la tarifa general o especial corresponent. 
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Annex Tarifes 
 

Tarifes pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de 
residus domèstics 

TIPOLOGIA GENERAL 

Tarifa 1. Tarifa ordinària   

1.1 tram I 114,00 € 

1.2 tram II 124,00 € 

1.3 tram III 134,25 € 

Tarifa 2 Tarifa per contribuents integrats dins la xarxa de compostatge 
casolà3   

2.1 tram I 96,90 € 

2.2 tram II 105,40 € 

2.3 tram III 113,90 € 

TIPOLOGIA ESPECIAL 

Tarifa 3. 1 Habitatges situats a les urbanitzacions de Can Vilardell i la Plana 
Sita 155,00 € 

Tarifa 3.2 Habitatges situats a les urbanitzacions de Can Vilardell i la Plana 
Sita integrats dins la xarxa de compostatge casolà3 131,75 € 

Tarifa 4.1 Habitatge disseminats (ubicats en sòl no urbanitzable)  82,32 € 
 
Tarifa 4.2 Habitatge disseminats per a contribuents integrats dins la xarxa 
de compostatge casolà3 69,22€ 

Tarifa 5. Locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com 
aparcament, traster o magatzem de més de 5 m2 40,00 € 

Tarifa 6. Solars sense edificar (restes vegetals) inclosos els que tenen 
assignat en el cadastre immobiliari l'ús esportiu, per cada solar 60,00 € 

Tarifes pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport, tractament i eliminació de 
residus comercials 

Tipologia General. ZONA Porta a Porta (PaP) Nucli urbà, Cros, Madà, Can Negoci 
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Tarifa 7. Industrial   

7.1. De superfície inferior a 300 m2 298,38 € 

7.2. De superfície entre 300 i 1.000 m2 390,60 € 

7.3. De més de 1.000 m2 

 
490,42 € 

 

Tarifa 8. Comercial – Allotjaments – Alimentació – Restauració – Grans generadors de 
matèria orgànica 

8.1. Hotels de més de 200 m2 553,45 € 

8.2. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques..., de menys de 200 m2 

141,05 € 

8.3. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... de més de 200 m2 

244,13 € 

8.4. Restaurants i bars, de menys de 200 m2 184,45 € 

8.5. Restaurants i bars, entre 200 i 500  m2 314,65 € 

8.6, Restaurants i bars, més de  500  m2 466,55 € 

8.7. Altres grans generadors de matèria orgànica, de menys de 200 m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

195,30 € 

8.8. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més 200 a 500m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

379,75 € 

8.9. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més de 500 m2 (llars 
d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

596,75 € 

Tarifa 9. Altres activitats no generadores de matèria orgànica 

9.1. De superfície inferior a 30 m2 119,35 € 
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9.2. De superfície entre 30 i 200 m2 141,05 € 

9.3. De superfície entre 200 i 500 m2 336,35 € 

9.4. De superfície entre 500 i 1.000 m2 390,60 € 

9.5. De més de 1.000 m2 661,85 € 

9.6. Pistes esportives descobertes 189,88 € 

Tarifa 10. Establiments amb la distinció de Comerç verd5 

10.1. Hotels de més de 200 m2 498,02 € 

10.2. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques..., de menys de 200 m2 

126,95 € 

10.3. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... de més de 200 m2 

219,71 € 

10.4. Restaurants i bars, de menys de 200 m2 166,01 € 

10.5. Restaurants i bars, entre 200 i 500  m2 283,19 € 

10.6. Restaurants i bars, més de  500  m2 419,90 € 

10.7. Altres grans generadors de matèria orgànica, de menys de 200 m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

175,77 € 

10.8. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més 200 a 500m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

341,78 € 

10.9. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més de 500 m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

537,08 € 

10.10 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
inferior a 30 m2 

107,42 € 
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10.11 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de 30 m2 a 200 m2 

126,95 € 
10.12 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de 200 m2 a 500 m2 

302,72 € 
10.13 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de 500 m2 a 1000 m2 

351,54 € 
10.14 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de més de 1.000 m2 

595,67 € 

Tipologia General ZONA Porta a Porta (PaP) Urbanitzacions i disseminats amb servei 

Tarifa 11. Industrial   

11.1. De superfície inferior a 300 m2 298,38 € 

11.2. De superfície entre 300 i 1.000 m2 390,60 € 

11.3. De més de 1.000 m2 

 
490,42 € 

 

Tarifa 12. Comercial – Allotjaments – Alimentació – Restauració – Grans generadors de 
matèria orgànica 

12.1. Hotels de més de 200 m2 553,45 € 

12.2. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques..., de menys de 200 m2 

141,05 € 

12.3. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... de més de 200 m2 

244,13 € 

12.4. Restaurants i bars, de menys de 200 m2 184,45 € 

12.5. Restaurants i bars, entre 200 i 500  m2 314,65 € 

12.6, Restaurants i bars, més de  500  m2 466,55 € 
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12.7. Altres grans generadors de matèria orgànica, de menys de 200 m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

195,30 € 

12.8. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més 200 a 500m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

379,75 € 

12.9. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més de 500 m2 (llars 
d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

596,75 € 

Tarifa 13. Altres activitats no generadores de matèria orgànica 

13.1. De superfície inferior a 30 m2 119,35 € 

13.2. De superfície entre 30 i 200 m2 141,05 € 

13.3. De superfície entre 200 i 500 m2 336,35 € 

13.4. De superfície entre 500 i 1.000 m2 390,60 € 

13.5. De més de 1.000 m2 661,85 € 

13.6. Pistes esportives descobertes 189,88 € 

Tarifa 14. Establiments amb la distinció de Comerç verd5 

14.1. Hotels de més de 200 m2 498,02 € 

14.2. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques..., de menys de 200 m2 

126,95 € 

14.3. Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... de més de 200 m2 

219,71 € 

14.4. Restaurants i bars, de menys de 200 m2 166,01 € 

14.5. Restaurants i bars, entre 200 i 500  m2 283,19 € 
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14.6. Restaurants i bars, més de  500  m2 419,90 € 

14.7. Altres grans generadors de matèria orgànica, de menys de 200 m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

175,77 € 

14.8. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més 200 a 500m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

341,78 € 

14.9. Altres grans generadors de matèria orgànica, de més de 500 m2 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

537,08 € 

14.10 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
inferior a 30 m2 

107,42 € 
14.11 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de 30 m2 a 200 m2 

126,95 € 
14.12 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de 200 m2 a 500 m2 

302,72 € 
14.13 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de 500 m2 a 1000 m2 

351,54 € 
14.14 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
de més de 1.000 m2 

595,67 € 

Tipologia Especial ZONA NO Porta a Porta 

Tarifa 15. Industrial  

15.1 De superfície inferior a 300 m2.  532,36 € 

15.2 De superfície entre 300 i 1.000 m2.  609,85 € 

15.3 De més de 1.000 m2.  700,25 € 

 
Tarifa 16. Comercial – Allotjaments – Alimentació – Restauració – Grans productors de 
matèria orgànica. 

16.1 Hotels de més de 200 m2.  768,28 € 
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16.2 Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... , de menys de 200 m2.  

374,79 € 

16.3 Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... de més de 200 m2  

742,60 € 

16.4 Restaurants i bars, de menys de 200 m2.  384,40 € 

16.5 Restaurants i bars, de més de 200 m2.  856,17 € 

16.6 Altres grans productors de matèria orgànica, de menys de 200 m2. 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers, ...)  

352,36 € 

16.7 Altres grans productors de matèria orgànica, de 200 a 500 m2. (llars 
d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...)  

758,32 € 

16.8 Altres grans productors de matèria orgànica, de més de 500 m2. (llars 
d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

813,75 € 

Tarifa 17. Altres activitats no generadores de matèria orgànica 

17.1 De superfície inferior a 30 m2.  198,56 € 

17.2 De superfície entre 30 i 200 m2.  280,44 € 

17.3 De superfície entre 200 i 500 m2.  541,76 € 

17.4 De superfície entre 500 i 1.000 m2.  624,61 € 

17.5 De més de 1.000 m2.  764,84 € 

17.6 Pistes esportives descobertes  337,54 € 

Tarifa 18. Establiments amb la qualificació de Comerç Verd5 

18.1 Hotels de més de 200 m2 691,45 € 

mailto:oac@argentona.cat


 
 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat  

 

22 

18.2 Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... , de menys de 200 m2.  

337,31 € 

18.3 Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, 
fleques... de més de 200 m2  

668,34 € 

18.4 Restaurants i bars, de menys de 200 m2.  345,96 € 

18.5 Restaurants i bars, de més de 200 m2.  770,56 € 

18.6 Altres grans productors de matèria orgànica, de menys de 200 m2. 
(llars d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers, ...)  

317,13 € 

18.7 Altres grans productors de matèria orgànica, de 200 a 500 m2. (llars 
d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...)  

682,49 € 

18.8 Altres grans productors de matèria orgànica, de més de 500 m2. (llars 
d’avis, llars d’infants, floristeries, cellers...) 

732,38 € 

18.9 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
inferior a 30 m2 178,70 € 

18.10 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
entre 30 i 200 m2 252,40 € 

18.11 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
entre 200 i 500 m2 487,59 € 

18.12 Altres activitats no generadores de matèria orgànica de superfície 
entre 500 i 1.000 m2 562,15 € 

18.13 Altres activitats no generadores de matèria orgànica De més de 
1.000 m2 688,35 € 
 
 
Acord de Ple de 19 d’octubre de 2017 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017024927.pdf&1 
 
Modificació amb efectes d’1 de gener de 2019: 
 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&12/022018023747.pdf&1 
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