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Ordenança Fiscal Núm. 7 
TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I RE SIDUS SÒLIDS URBANS I 

PEL SEU TRACTAMENT EN PLANTA 
 

Article 1. Fonament legal 
 
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per recollida d’escombriaires, 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  
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans, la prestació dels següents serveis: 
  
a) Servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans 
generats als habitatges particulars, així com el tractament en planta, selecció de residus i 
deixalleria, encara que no hi hagi utilització efectiva del servei o aquest no hagi estat provocat.  
 
A aquests efecte, es consideren residus sòlids urbans aquells residus generats als domicilis 
particulars i allotjaments, comerços o indústries i que per la seva naturalesa es poden assimilar 
als que es produeixen en els llocs esmentats i no tenen la consideració de residus especials ni 
industrials. 
 
2.2. S’exclouen d’aquests conceptes regulats als punts 2.1.a), els residus de tipus industrial, 
runes d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminants, corrosius, perillosos o aquells 
la recollida o abocament dels quals exigeixi l’adopció d’especials mesures higièniques, 
profilàctiques o de seguretat. 
 
2.3. Com que el servei regulat a l’article 2.1.a), és un servei general i obligatori que no només 
afecta als veïns que l’utilitzen, sinó a tots aquells que es troben en disposició de poder utilitzar-lo, 
el fet que en els locals, establiments o finques esmentats en aquest article no s’hi realitzi cap 
activitat, pel fet d’estar tancats, no suposa la falta de realització del fet imposable de la taxa pel 
servei general i obligatori, ja que el servei es presta igualment encara que estiguin tancats, a 
causa de la possibilitat manifesta, per la seva utilització en qualsevol moment en què es dugui a 
terme, o tot i que no es porti a terme, de produir residus sòlids urbans o assimilables a aquests, 
així com la disposició del servei que ha provocat els costos que es satisfan mitjançant aquesta 
taxa. 
  
2.4. S’entén realitzat el fet imposable referent als habitatges de nova construcció que estiguin 
desocupats, sempre que hagin estat objecte d’alta en algun dels serveis de subministrament 
d’aigua, electricitat o gas.  
 
Article 3. Subjecte Passiu  
 
3.1. Són subjectes passius de la taxa, pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans generats als habitatges particulars, en 
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siguin 
“ocupants” d’habitatges, allotjaments, o locals i finques i que, consegüentment, resultin 
beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable definit a l’article 2.1.a) 
d’aquesta Ordenança fiscal. 
  
3.2. Són subjectes passius de la taxa, pels serveis complementaris de recepció voluntària de 
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recollida, tractament i eliminació dels residus comercials o industrials, assimilables als residus 
sòlids urbans en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats 
a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que 
siguin “ocupants” de locals o siguin titulars d’activitats de locals i finques i que, consegüentment, 
o bé sol·licitin la prestació o bé resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el 
fet imposable definit a l’article 21.b) d’aquesta Ordenança fiscal. 
  
3.3. El terme “ocupants” utilitzat a l’apartat 2.1 o 2.2 anteriors, fan referència a totes les 
persones, físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que habitin o utilitzin, segons el cas, els 
habitatges, els allotjaments, els locals o establiments i les finques, ja sigui per just títol (propietat, 
arrendament, dret d’usdefruit, dret d’ús o habitació ...) ja sigui sense aquest (precari), incloent-hi 
les persones que fan ús dels immobles de forma ocasional.  
 
3.4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tindran la condició de substituts dels 
contribuent els propietaris dels immobles a què es refereix l’article anterior i els apartats anteriors 
a aquest, els quals podran repercutir, si fos el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
  
Article 4.Quota tributària  
  
4.1. La quota tributària, pel que fa al servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i 
eliminació de residus sòlids urbans generats als habitatges particulars, consistirà en una 
quantitat fixa per habitatge d’acord amb la tarifa que figura a l’epígraf A, de l’Annex d’aquesta 
Ordenança Fiscal. 
  
4.2. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents on els ingressos de la unitat familiar siguin com a 
màxim els establerts pel IRSC, en base a les situacions particulars de cada unitat familiar. Per establir la 
situació econòmica de la família o unitat de convivència s'establirà el nivell d'ingressos nets percebuts pels 
membres de la llar, durant els 2  mesos anteriors a la data de sol·licitud. Els ingressos que es tindran en 
compte són: 
· Ingressos del treball per compte aliena 
· Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia 
· Pensions, subsidis i prestacions socials 
· Rendes de capital i de la propietat 
· Ingressos percebuts per menors en concepte de pensió d'aliments 
  
Per determinar els nivells d'ingressos s'utilitzarà l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), 
de l'any 2011, que és de 569,12 €. 
  
Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s'utilitzarà la següent fórmula de 
càlcul: 
- Per a cada adult de més a la llar:    IRSC * 0,5 
- Per a cada menor de més a la llar: IRSC * 0,3 
   
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per tenir dret a l'exempció seran els següents: 
   
Unitat familiar  Ingressos mensuals  
Un adult 569,12 € 
Un adult i un menor 739,85 € 
Un adult i dos menors 910,59 € 
Un adult i tres menors 1.081,33 € 
Dos adults 853,68 € 
Dos adults i un menor 1.024,42 € 
Dos adults i dos menors 1.195,15 € 
Dos adults i tres menors 1.365,89 € 
Tres adults 1.138,24 € 
Tres adults i un menor 1.308,98 € 
Tres adults i dos menors 1.479,71 € 
Tres adults i tres menors 1.650,45 € 
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L'exempció NO serà aplicable en el supòsit que el contribuent sigui propietari de més d’un immoble. 
Aquesta exempció és de carácter rogat i s’haurà de sol·licitar anualment 
 
 
4.3. La quota tributària, pel que fa als serveis complementaris de recepció voluntària de recollida, 
tractament i eliminació dels residus comercials o industrials, assimilables als residus sòlids 
urbans, consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la 
naturalesa de l’activitat generadora del residu, i en funció del servei que es presti, d’acord amb la 
tarifa que figura als epígrafs B a Q de l’Annex d’aquesta Ordenança Fiscal. 
   
4.4. Els establiments i activitats establerts a l’epígraf del B a Q que realitzin accions per a la 
reducció del volum de residus generats gaudiran d’una bonificació del 50% aplicada a la quota 
resultant. Per a l’aplicació de la bonificació caldrà que els establiments i activitats: 
  
A. S’hagin acollit a un conveni de prevenció i minimització de residus, o bé B. Disposin d’una 
certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la 
gestió dels residus generats.  
 
L’Ajuntament podrà subscriure convenis de col·laboració amb els gremis i associacions que 
vulguin implementar accions per reduir el volum de residus, col·laborar en millorar la gestió dels 
residus i treballar en la línia de fer un consum responsable. 
 
Els convenis poden ser per gremis (forners , restauració, etc.) o per associacions d’àmbit 
territorial. Els convenis inclouran la llista d’accions que es preveuen fer. 
  
També es podran adherir a títol individual els establiments que no formin part de cap gremi o 
associació.  
 
En l’escrit d’adhesió se sol·licitarà la bonificació de la taxa i es concretarà el compromís de 
desenvolupar durant tot l’any les mesures establertes de forma genèrica en el conveni. 
  
Al llarg de l’any es faran les comprovacions oportunes per part dels serveis municipals per 
valorar la idoneïtat i el compliment de les accions assumides pels establiments. En cas de no 
complir-les es procedirà a emetre el rebut de la part bonificada, a banda de les accions que 
puguin derivar-se d’aquest incompliment.  
 
En cas que l’establiment o activitat acrediti estar en disposició d’una certificació ISO 14.000 o 
EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la gestió dels residus generats, 
caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la Declaració Anual de Residus (DAR) i els certificats 
de l’any anterior al de la sol·licitud.  
 
C. En funció de l’estudi de la documentació aportada, per la tipologia de comerços o serveis que 
s’inclouen en l’epígraf N, O i P, on demostrin que posseeixen un gestor de residus autoritzat que 
s’encarrega de realitzar la recollida dels residus sòlids urbans es valorarà la reducció de la taxa 
amb la possibilitat d’arribar al 50% de bonificació. 
 
4.5. L’Ajuntament, via conveni, podrà dur a terme accions de foment de l’ús de les bosses 
compostables per a la recollida de la fracció orgànica amb col·laboració amb els establiments 
comercials del municipi. Els establiments col·laboradors podran beneficiar-se d’una bonificació 
del 25% de la taxa del servei de recollida que li correspongui pagar. La bonificació s’aplicarà a la 
taxa que s’estableixi pel servei l’Ajuntament a l’any fiscal immediatament posterior. 
 
4.6. Per a poder-se acollir a aquesta bonificació l’establiment haurà de presentar el certificat 
anual que emetrà l’empresa distribuïdora de les bosses en el qual s’especificarà el nombre total 
de bosses subministrades a l’establiment al llarg de l’any i les comandes que aquest ha fet també 
al llarg de l’any. L’Ajuntament també es reserva la potestat de fer controls aleatoris, al llarg de la 
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vigència del conveni, per avaluar sí l’establiment col·laborador té o no a disposició dels usuaris 
bosses compostables. En el cas que de la documentació presentada i de les inspeccions fetes es 
desprengui que l’establiment col·laborador no té a disposició dels veïns i veïnes bosses 
compostables l’establiment no podrà beneficiar-se de l’esmentada bonificació. 
 
4.7. Per al càlcul del deute tributari, caldrà tenir en compte les normes d’aplicació següents:  
 
a) Les tarifes s’aplicaran per cada unitat de local o habitatge, considerant-se com a tal qualsevol 
bé immoble de naturalesa urbana que es contempli com a unitat o element imposable en l’Impost 
sobre Béns Immobles, excepte en el cas que, quan s’elabori o revisi el padró de la brossa, es 
detecti que un habitatge que sí bé a efectes del Impost de Bens Immobles està considerat com 
una unitat , però que en canvi de “facto” funciona com un habitatge “plurifamiliar encobert” pel fet 
que no s’hagi efectuat la divisió horitzontal, li correspondrà pagar al titular del esmentat immoble 
un rebut de brossa per a cadascun dels “habitatges encoberts” que s’identifiqui com a tal. Per a 
poder certificar aquest extrem s’haurà de comprovar sí cadascun d’aquest habitatges encoberts 
disposa com a mínim de cuina, lavabo, dutxa i/o bany, menjador i habitacions que constitueixen 
de manera formal  una unitat independent i amés disposa d’una entrada individualitzada que li 
donà les característiques funcionals d’habitatge independent. 
 
b) Quan un establiment mercantil sigui situat en dues o més unitats de local, però constitueixi 
una sola unitat de servei o explotació, per a l’aplicació d’aquesta taxa es considerarà com a local 
únic, sempre que no sobrepassi els tres-cents metres quadrats. L’excés es considerarà com a 
local més per cada tres-cents metres quadrats, sense que se superi el nombre d’unitats en 
relació a l’Impost sobre Béns Immobles.  
 
c) Quan s’escaigui en un mateix local, sense solució de continuïtat, l’habitatge amb un despatx 
professional o establiment mercantil, s’aplicarà únicament la tarifa del despatx o de l’establiment 
mercantil.  
 
d) Quan dues o més unitats de local constitueixen un sol habitatge, sense solució de continuïtat, 
s’aplicarà només una tarifa d’habitatge.  
 
e) Quan un establiment comprengui més d’una activitat, el deute tributari serà la quota tributària 
de major import excepte els establiments inclosos en l’epígraf C que tributaran de manera 
independent per cadascuna de les activitats que desenvolupin.  
 
f) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf B, sense ànim d’exhaustivitat,  
dedicades als serveis de restaurants, bars- restaurants, menjars precuinats, càtering i similars 
amb servei de cuina (menús).  
 
g) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf  C, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats de hotels, pensions, hostals, motels, hotels - apartaments i similars. 
 
h) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf D, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils de bar, cafeteries, pubs, snaks, frankfurts, pizzeries amb servei i 
similars (planxa, etc.). 
 
i) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf E, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils de bar,  cafeteries, granges, Pub’s, Snaks, gelateries, sales 
recreatives, així com  orxateries, xurreries, i similars que no tinguin servei de cuina. 
  
j) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf F, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils, petites botigues de comerç al detall de productes alimentaris, 
frescos i congelats com ara forns, fleques, confiteries, pastisseries, peixateries, cansaladeries, 
carnisseries, xarcuteries, ultramarins, verdulaires, fruiteries i similars, activitats mercantils, 
botigues de comerç al detall de productes alimentaris, frescos i congelats com ara autoserveis, 
supermercats, i similars.   
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k) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf G, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils, petites i grans botigues de comerç al detall de productes no 
alimentaris, com ara sabateries, botigues de roba, de llenceria, de complements, joieries, 
rellotgeries, merceries, drogueries, llibreries, papereries, material d’oficina, ferreteries, botigues 
de materials de construcció, de pintures, d’estris de cuina, d’objectes de regal, de roba de llar, de 
cortines, de mobles, de materials informàtics, d’electrodomèstics, de productes elèctrics o 
electrònics, i similars. 
  
l) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf H sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils d’escola bressol, escola de primària, de secundària, institut, centre 
d’ensenyament, reglat o no reglat, auto - escoles, amb o sense servei de cuina, amb o sense 
servei de menjador. També s’inclouen les llars d’avis, els centres de dia i les residències 
assistides o no i similars. 
 
m) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf I, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils, no tipificades en els epígrafs anteriors, com ara centres de 
perruqueria, estètica, dietètica, herbolaris, farmàcies, parafarmàcies,  centres de salut, gimnasos, 
clíniques veterinàries,  i similars. 
  
n) Els magatzems de mercaderies o locals no oberts al públic, els locals susceptibles d’ésser 
ocupats per alguna activitat mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any, així com altres 
locals destinats a usos de caràcter privat que es contempli com a unitat o element imposable en 
l’Impost sobre Béns Immobles, tributaran per la tarifa mínima establerta a l’epígraf J. També 
tributaran en l’epígraf J  els pàrkings . 
  
o) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf K, sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils de serveis com ara oficines o despatxos d’agències d’assessoria, de 
viatges, immobiliàries i similars. 
  
p) La tipologia de comerços o serveis que s’inclouen en l’epígraf L sense ànim d’exhaustivitat, 
són les activitats mercantils de serveis com ara tallers de reparació i/o manteniment, fusteries i 
similars. 
 
q) Les empreses industrials , tributaran per la quota mínima establerta a l’epígraf M, excepte les 
indústries aïllades al disseminat que ho faran per la quota mínima establerta a l’epígraf N. 
  
r) Les entitats financeres com ara Bancs, Caixes d’Estalvis i similars, tributaran per la quota 
establerta mínima a l’epígraf O.  
 
s) Les activitats industrials o comercials que no tinguin cabuda en cap tipologia de les regulades 
als epígrafs B a Q, tributaran per la quota mínima establerta a l’epígraf M fins que l’Ajuntament 
estableixi una nova categoria que s’ajusti  millor a les característiques dels residus que generin. 
  
Article 5. Meritació  
 
1. La naturalesa material de la taxa exigeix meritació periòdica, que té lloc el dia 1 de gener de 
cada any i comprèn com a període impositiu l’any natural.  
 
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, en els supòsits d’inici o cessament de l’ús 
del servei, el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig 
de la quota per trimestres naturals.  
 
3. En el supòsit del cessament d’activitat econòmica la variació de l’epígraf que s’ha d’efectuar 
en aplicació d’aquesta ordenança, passant a estar emmarcada en Locals sense activitat 
econòmica, meritarà des de la data de la comunicació a aquesta Corporació. 
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Article 6. Normes de gestió 
  
1. En virtut de l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, és competència d’aquesta entitat local la gestió, recaptació i inspecció de la taxa per a la 
prestació del servei de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans i per al seu 
tractament i eliminació.  
 
2. Anualment es formarà un padró o matrícula en el qual hi figuraran els subjectes passius i les 
quotes tributàries respectives que es liquidin per aplicació d’aquesta Ordenança fiscal, el qual 
serà sotmès a l’exposició pública reglamentària 
.  
3. Les altes que es produeixin dintre del període impositiu tindran efecte des del trimestre natural 
en curs. L’Administració municipal notificarà als subjectes passius la liquidació corresponent i es 
procedirà simultàniament al pagament d’aquesta. No obstant, la inclusió de les altes al padró de 
la taxa no tindrà lloc fins a l’any natural següent al qual aquestes s’hagin produït. 
  
4. Les baixes tindran efecte a partir del trimestre natural posterior a aquell en què es sol·licitin.  
 
5. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, i d’acord amb els articles 106.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, l’Ajuntament té delegades les 
seves competències en matèria de cobrament de les altes incloses en el padró o matrícula de la 
taxa a la Diputació de Tarragona que realitzarà les funcions pròpies d’aquesta gestió tributària 
mitjançant l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària, segons el seu esquema organitzatiu 
i amb respecte als principis que regeixen la matèria. 
 
 6. Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei públic no es presti, procedirà la 
devolució de l’import corresponent. 
  
7. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament, i 
en dos quotes per valor del 50% del total cadascuna 
 
Article 7. Deixalleria mòbil 
 
1.- La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus 
per al seu correcte tractament.  
 
2.- Els residus admesos i les condicions de lliurament d’aquests estan sotmeses a la 
reglamentació que pugui establir l’Ajuntament de l’Arboç titular de la deixalleria mòbil.  
 
3.- A l’Annex 2 es defineixen els residus admesos a la deixalleria mòbil.  
 
Disposició Final 
  
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada a 29 d’octubre de 
2012 comença a regir el dia 1r. de gener de 2013, i continua vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents 
 
 
ANNEX I  
  
TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I RE SIDUS SÒLIDS URBANS I 
PEL SEU TRACTAMENT EN PLANTA. 
 
La tarifa a què es refereix l’article 4 d’aquesta Ordenança fiscal s’estructura en següents epígrafs 
i calculada per un any: 
 
A. Habitatges 
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A1 Habitatges:..........................................................................................................................100 € 
 
B. Bars-Restaurant, restaurants i càtering.  
 
B1.Tipus1:Inferior 60m2:..........................................................................................................200 € 
B2.Tipus2: Entre 60 m2 150m2:...............................................................................................350 €  
B3.Tipus3:Superior a 150 m2:.......................................................................................600 € (igual) 
 
C. Hotels, pensions, hostals, hotels – apartament, motels i similars:  
 
C1. Tipus 1: Fins a tres estrelles, cada 3 persones d’ocupació 1 unitat d’ocupació. Per cada 
unitat d’ocupació:........................................................................................................................50 € 
 
C2 .Tipus 2: Superior a tres estrelles, cada 2,5 persones d’ocupació s’aplicaran 3,5 unitats 
d’ocupació. Per cada unitat d’ocupació:.....................................................................................50 € 
 
D. Bars, cafeteries, pubs, snaks, pizzeres. 
 
D1. Tipus 1: Inferior a 60m2:....................................................................................................150 € 
D2. Tipus 2: Entre 60 m2  i 150m2:...............................................................................300 € (igual)   
D3. Tipus 3:  Superior a 150 m2:..............................................................................................450 € 
 
E. Bars, cafeteries, pubs, snaks, geladeries, grang es, orxateries, xurreries, sales 
recreatives, i similars que no tinguin servei de cu ina 
 
E1. Tipus 1: Inferior a 60m2:....................................................................................................150 € 
E2. Tipus 2: Entre 60 m2  i 150m2:..............................................................................200 €  (igual) 
E3. Tipus 3:  Superior a 150 m2...............................................................................................350 € 
 
 
F. Comerços, botigues o grans superfícies de comerç  al detall generadors de matèria 
orgànica: autoserveis i supermercats, forns, fleque s, pastisseries, peixateries, 
carnisseries, xarcuteries, fruiteries, floristeries  i similars 
 
F1. Tipus 1 : Botigues de venda de pa:   
                                     
                                    F1.1: Inferior a 60 m2...........................................................................200 € 
                                    F1.2:Entre 60m2 i 150m2:....................................................................250 € 
                                    F1.3: Superior a 150 m2.......................................................................350 €                                                                                                 
 
F2. Tipus 2.  Fleques amb forn: 

                                    F2.1 Inferior a 60 m2............................................................................200 € 
                                     F2.2 Entre 60 m2 i 150 m2.......................................................................300 € 
                                    F2.3 Superior a 150 m2...............................  .......................................400 € 
 
F3. Tipus 3.1:  Peixateries, carnisseries, xarcuteries, floristeries, pastisseries i similars  
 
       F3.1: Inferior a 60 m2………………………………………………………..…200 € 
       F3.2 Entre 60 m2 i 150 m2……………………………………………………..300 € 
       F3.3: Superior a 150 m2………………………………………………………..450 € 
 
F3. Tipus 3.2: Fruiteries 
 
      F3.2.1 Fruiteries sense gestió interna de paper, cartró i caixes de fusta 
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        F3.2.1.1: Inferior a 60 m2……………………………………………...........250 € 
       F3.2.1.2  Entre 60 m2 i 150 m2……………………………………………..350 € 
      F3.2.1.3: Superior a 150 m2……………………………………………...…500 € 
 
      F3.2.2 Fruiteries amb gestió interna de paper, cartró i caixes de fusta 
 

F3.2.2.1: Inferior a 60 m2………………………………………………...…200 € 
       F3.2.2.2 Entre 60 m2 i 150 m2……………………………………………...300 € 
      F3.2.2.3: Superior a 150 m2………………………………………………...450 € 
 
F4. Tipus 4:  Autoserveis i supermercats 
 
      F4.1 Autoserveis i supermercats sense gestió interna de paper, cartró i caixes de fusta 
 
          F4.1.1 Inferior a 60 m2………………………………...……………………..350 € 
          F4.1.2 Entre 60m2 i 150 m2………………………………..………………...450 € 
          F4.1.3 Superior a 150 m2……………………………………….……………600 € 
 
      F4.2 Autoserveis i supermercats amb gestió interna de paper, cartró i caixes de fusta 
 
          F4.2.1 Inferior a 60 m2………………………………….……………………300 € 
          F4.2.2 Entre 60 m2 i 150 m2…………………………………………………400 € 
          F4.2.3 Superior a 150 m2………………………………………...…………..550 € 
 
G. Comerços al detall no generadors de matèria orgà nica: Sabateries, botigues de roba i/o 
complements, joieries, rellotgeries, llibreries, papereries, botigues de material d’oficina, 
ferreteries, botigues de pintura, estris de cuina, objectes de regal, d’electrodomèstics, de 
productes elèctrics o electrònics, establiments de venda d’aliments sense manipulació 
(franquícies), botigues de llaminadures i similars 
 
G1. Tipus 1:  Comerços venda de llaminadures, botigues de roba, joiers, rellotgeria, llibreria, 
papereria, ferreteria, botiga de pintura, estris de cuina, objectes de regal, electrodomèstics i 
similars. 
                                                                        
                                  G 1.1: Inferior a 60 m2............................................................................150 € 
                                  G 1.2: Entre 60m2 i 150m2:.....................................................................200 €  
                                  G 1.3: Superior a 150 m2........................................................................300 €                                                                                                 
                                     
 
G2. Tipus 2:  Franquícies sense manipulació d’aliments 
                                                                        
                                  G 2.1: Inferior a 60m2.............................................................................175 € 
                                  G 2.2:Entre 60m2 i 150m2:......................................................................225 €  
                                  G 2.3: Superior a 150 m2........................................................................300 €                                                                                     
                 
  
H. Activitats educatives i de serveis socials 
 
H1. Tipus 1. Escoles de primària, secundària, insti tuts, centres d’ensenyament reglat o no, 
auto - escoles, escoles de música i similars  
 
 H 1.1 Dins del casc urbà 
       
     H 1.1.1 Amb servei de menjador            
  
                                  H 1.1.1.1: menys de 100 dinars/dia........................................................750 € 
                                  H 1.1.1.2: entre 100 i 300 dinars/dia.......................................................700 € 
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                                  H 1.1.1.3: entre 300 i 600 dinars/dia.....................................................1250 € 
                                  H 1.1.1.4: més de 600 dinars/dia..........................................................1500 € 
 

     H1.1.2 Sense servei de menjador:.......................................................................................200 € 
 
H 1.2 Disseminat 
       
     H 1.2.1 Amb servei de menjador            
  
                                  H 1.2.1.1: menys de 100 dinars/dia......................................................1100 € 
                                  H 1.2.1.2: entre 100 i 300 dinars/dia.....................................................1400 € 
                                  H 1.2.1.3: entre 300 i 600 dinars/dia.....................................................1700 € 
                                  H 1.2.1.4: més de 600 dinars/dia. ........................................................2000 € 
 

     H1.2.2 .Sense servei de menjador:....................................................................................1000 € 
 
H2. Tipus 2. Escoles bressol, llar d’avis, centres de dia i residències per a la gent gran.   
 
 H 2.1 Dins del casc urbà 
       
     H 2.1.1 Fins a 50 usuaris            
  
                  H 2.1.1.1 Amb servei de menjador 
 
                               H 2.1.1.1.1: menys de 100 àpats/dia.......................................................1000 € 
                               H 2.1.1.1.2: entre 100 i 300 àpats/dia.....................................................1250 € 
 

                  H 2.1.1.2 Sense servei de menjador:......................................................................350 € 
 
     H 2.1.2 De 50 a 100 usuaris            
  
                  H 2.1.2.1 Amb servei de menjador 
 
                               H 2.1.2.1.1: menys de 100 àpats/dia.......................................................1250 € 
                               H 2.1.2.1.2: entre 100 i 300 àpats/dia.....................................................1500 € 
 

                 H 2.1.2.2 Sense servei de menjador:.......................................................................500 € 
 
     H 2.1.3 Més de 100 usuaris            
  
                  H 2.1.3.1 Amb servei de menjador 
 
                               H 2.1.3.1.1: menys de 100 àpats/dia.......................................................1500 € 
                               H 2.1.3.1.2: entre 100 i 300 àpats/dia......................................................1750 € 
                               H 2.1.3.1.3: entre 300 i 600 àpats/dia......................................................2000 € 
 

                 H 2.1.3.2 Sense servei de menjador:.......................................................................750 € 
 
H 2.2 Disseminat 
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     H 2.2.1 Fins a 50 usuaris            
  
                  H 2.2.1.1 Amb servei de menjador 
 
                               H 2.2.1.1.1: menys de 100 àpats/dia.......................................................1250 € 
                               H 2.2.1.1.2: entre 100 i 300 àpats/dia......................................................1500 € 
 
                  H 2.2.1.2 Sense servei de menjador:....................................................................1000 € 
 
     H 2.2.2 De 50 a 100 usuaris            
  
                  H 2.2.2.1 Amb servei de menjador 
 
                               H 2.2.2.1.1: menys de 100 àpats/dia.......................................................1500 € 
                               H 2.2.2.1.2: entre 100 i 300 àpats/dia......................................................2000 € 
 

                 H 2.2.2.2 Sense servei de menjador:.....................................................................1250 € 
 
     H 2.1.3 Més de 100 usuaris            
  
                  H 2.1.3.1 Amb servei de menjador 
 
                               H 2.1.3.1.1: menys de 100 àpats/dia.......................................................2000 € 
                               H 2.1.3.1.2: entre 100 i 300 àpats/dia......................................................2500 € 
                               H 2.1.3.1.3: entre 300 i 600 àpats/dia......................................................3000 € 
 

                 H 2.1.3.2 Sense servei de menjador:.....................................................................1500 € 
 
K. Centres estètica, perruqueries, farmàcies, paraf armàcies,  centres de salut, gimnasos, 
clíniques veterinàries i similars 
 
K1. Tipus 1. Inferior a 60 m2:...................................................................................................150 € 
K2. Tipus 2. Entre 60 m2 i 150 m2 :.........................................................................................300 € 
K3. Tipus 3. Superior a 150 m2:...............................................................................................400 € 
 
L. Magatzems o locals sense activitat, o tancats o desocupats. Activitat de pàrkings que 
comporti pagament d’una quota per part dels usuaris   
  
L1: Tipus 1. Quota de:..............................................................................................................100 € 
 
M. Gestories, despatxos d’assessoria, despatxos pro fessionals, agències de viatge i 
similars  
 
M1: Tipus 1. Inferior a 60 m2:...................................................................................................150 € 
M2: Tipus 2. Entre 60 m2 i 150 m2 :.........................................................................................200 € 
M3: Tipus 3. Superior a 150 m2:...............................................................................................300 € 
 

N. Tallers de reparació, fusteries, fusteries d’alu mini, manteniment i similars 
 

N1. Tipus 1. Fins a 300 m2:......................................................................................................150 € 
N2. Tipus 2. Superiors a 300 m2:.............................................................................................300 € 
 
O. Quota per empreses industrials 



 
 

 
 

 

 

C/Major, 26 43720-L’Arboç (Tarragona) • Telèfon 977.67.00.83 Fax 977.67.02.57 • E-Mail: aj.arboc@altanet.org  

 

 

 

O1: Tipus 1. Quota per empreses industrials de fins a 400 m2 :..............................................200 € 
O2. Tipus 2. Quota per empreses industrials de més de 400 m2:............................................400 €  
 

P. Quota indústries aïllades al disseminat 
 

P1: Tipus 1. Quota de:............................................................................................................1600 € 
 

Q. Quota per entitats financeres, bancs,  caixes i similars 
 

Q1: Tipus 1. Quota de:............................................................................................................1400 € 
 
ANNEX II  
 
Residus admesos a la  deixalleria 
 
Oli de cuina 
Fluorescent i bombetes 
Tòxics i perillosos de la llar (Productes de neteja de la cuina, dels lavabos, de rentar la roba, i de 
la casa de la general) 
Productes d’higiene corporal (Desodorant, cera de depilar, sabons, laques, tints, ...) 
Porexpan 
Pneumàtics de bicicletes 
Vidre pla i gots de vidre, vaixelles 
Bateries 
Productes fitosanitaris 
CD’s i ferralla electrònica ( mòbils, ordinadors, impressores, tòners, casset, reproductors de 
música i vídeo, mp3,...) 
Piles 
Joguines 
 
Nota: El reglament del servei, aprovat per l’entitat local titular de la deixalleria, ha d’establir les 
condicions de lliurament dels residus i pot limitar la relació de residus admesos quan disposi d’un 
altre sistema adequat per fer-ne la recollida selectiva. 
 
 
Joan Sans i Freixas      Alfons Ribas i Perez 
L’ALCALDE       REGIDOR D’HISENDA 
 
José Félix Velasco Martínez 
EL SECRETARI-INTERVENTOR 
 
 
L’Arboç, 1 d’octubre de 2012 
 

 

 


