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3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del 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.
Article 4. Responsables
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.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada en funció del tipus d’habitatge
del subjecte passiu:
Tipus habitatge
Habitatge extrarradi
Habitatge

Coeficient
17,28 €/trimestre
28,28 €/trimestre

2. Les quotes que resultin tenen caràcter irreduïble. Excepcionalment, en el supòsit d’alta
de l’habitatge es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la quota que
correspongui als trimestres que resten per transcorre a l’any, inclòs aquell en que es
produeix l’alta.
3. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que estiguin inscrits en el Padró de
Beneficència com a pobres de solemnitat o que la unitat familiar obtingui uns ingressos
anuals inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) en cas de ser una sola persona o
bé de l’import resultant del producte (SMI x 1,7 : 2) x n membres, en cas d’unitats
familiars amb més d’un membre.
Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de
Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
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 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 del trimestre natural i el període impositiu comprendrà el trimestre natural.
En els casos de baixa, aquesta serà efectiva a partir del trimestre següent.
3. Quan dos unitats cadastrals diferents s'utilitzin com a únic habitatge, previ informe
favorable dels serveis tècnics, meritaran una sola quota com a habitatge.
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
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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 indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament
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
1. Són 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.
Article 11. Quota tributària
1.- Les tarifes a aplicar són les següents:
QUOTA A INGRESSAR = Q*S*A
Q = Quota mínima (77,33 euros)
S = Coeficient de superfície.
A = Coeficient d’activitat.
Els valors dels coeficients A i S es relacionen a continuació:
A.- Coeficient d’activitat
Tipus activitat
Coeficient
.- Alimentació
3,5
.- No Alimentació
2
.- Bars i Restaurants
7,5
.- Supermercats
14
.- Hotels i Fondes
7,0
.- Locals Industrials
4,0
.- Locals de Serveis
2
.- Altres activitats/magatzem
2
.- Locals sense activitat/magatzem 1
(Als locals de serveis s’inclouen locals de professionals independents, tallers de reparació,
gestories, sucursals bancàries, i similars).
S.- Coeficient de Superfície
Superfície ( m2 )
0 - 200
201 - 500
501 - 1.000

Coeficient
1
2
4
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1.001 - 2.000
2.001 - 3.000
4
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2
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2

4.5
5
5.5
6
9
13.5
20.25
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3. Les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es
produeixi el cessament de l’activitat. Caldrà acreditar la presentació de la baixa de
l’activitat al cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la sol·licitud de la baixa de la
llicència d’activitats.
4. Els locals on es desenvolupi més d’una activitat de les indicades a l’article 11è de la
present ordenança, tributaran només per la tarifa de l’activitat més elevada i per la
totalitat dels metres que ocupin les activitats.
5. En el supòsit d'una activitat que ocupi diversos locals continus tributarà per una sola
tarifa i per la totalitat dels metres ocupats.
6. Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin en el mateix
habitatge, només s'acreditarà la tarifa de l'activitat i no la tarifa domiciliària, sempre que es
compleixin els següents requisits:
- Accés únic per activitat i vivenda.
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 31-12-2011 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.
3. 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 en padró a partir del període de cobrament següent al de la data en què
s'hagi realitzat la declaració, sense perjudici de les liquidacions complementaries
pertinents.
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 totalment o
parcialment en la Diputació de Girona, 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
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