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3.8  TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
CAPÍTOL I FONAMENT LEGAL 

 
Article 1 
 
A l’empara del previst als articles 57 i el 20 4.s) de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix les taxes per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, que es regiran per la present Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes per la prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport i tractament de residus municipals la prestació dels serveis següents: 
 
a) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats als habitatges. 
 
b) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats en locals sense activitat comercial o 
per a usos privats, excepte el d’aparcament, acreditat amb la corresponent llicència de gual. 
 
c) La recollida, el transport i el tractament de les restes vegetals o qualsevol altra mena de residu 
generades en solars sense edificar. 
 
 
CAPÍTOL III SUBJECTES PASSIUS 

 
Article 3 
 
1. Són subjectes passius contribuents en la prestació del servei de caràcter general i obligatori de 
recollida, transport i tractament de residus municipals, les persones físiques o jurídiques, nacionals o 
estrangeres, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, beneficiaris del 
servei, com a propietari, usufructuari, habitant, arrendatari o precarista dels béns immobles situats als 
llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei és realitzi. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent en el servei de gestió de residus 
municipals, la persona propietària dels béns immobles, la qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre les persones usuàries que siguin les beneficiàries del servei. 
 
Article 4 
 
L’obligació de contribuir neix des del moment que 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 béns immobles utilitzats pels contribuents 
subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. Aquest servei inclou la recollida directa dels 
tipus de residus indicats a l’article 2 de la present ordenança, d’acord amb les normes de l’ordenança 
municipal reguladora del servei. 
 
 
CAPÍTOL IV QUOTA TRIBUTÀRIA 

 
Article 5 
 
Consistirà en una quantitat fixa anual. 
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Article 6 
 
Les presents taxes s’apliquen tenint en compte el cens i les característiques de la població, l’activitat 
que el servei reporta a les persones usuàries, la naturalesa i finalitat de dit servei, el seu cost general i 
la capacitat econòmica de les persones que l’utilitzin, i es liquidarà per cada bé immoble. 
 
 
CAPÍTOL V TARIFA 

 
Article 7 
 
Les tarifes d’aquesta taxa són anuals i són establertes en funció del valor cadastral del tipus de bé 
immoble: 
 
a) Habitatges: 
 
 
 
 
 
 
 
a.1) Els habitatges que es trobin en immobles sense divisió horitzontal tributaran cadascun d’ells per 
la quota de 135,08 €. 
 
a.2) Pel que fa als habitatges que s’integrin per més d’una unitat cadastral d’ús residencial, el valor 
cadastral que determini la tarifa serà la suma del valor de cadascuna d’aquestes unitats. 
 
b) Locals sense activitat comercial: 

 
Els locals sense activitat comercial tributaran cadascun d’ells per la quota de 121,58 €. 
 
c) Solars sense edificar: 
 
Els solars sense edificar tributaran cadascun d’ells per la quota de 46,90 €. 
 
 
CAPÍTOL VI NORMES DE GESTIÓ 

 
Article 8 
 
Cada any es confeccionarà un padró corresponent a la taxa pel servei referit als béns immobles. En el 
padró hi constaran el subjecte passiu, els elements necessaris per determinar la tarifa i les quotes 
respectives que resultin de l’aplicació d’aquesta ordenança. 
 
El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades necessàries. 
 
Article 9 
 
1. El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener, moment en el qual es merita la taxa.   
2. Les altes en el padró de la taxa pels immobles nous que es produeixin durant l’exercici, tindran 
efecte dintre el mateix exercici i es prorratejarà per mesos, a partir del mes següent de l’alta.  
 
Es dona d’alta en el padró a partir de la llicència de primera ocupació, certificat de final d’obra, o 
abans en el cas que es pugui acreditar que anteriorment s’ha fet ús de l’immoble.  
 
3. Les baixes del padró o modificacions per canvi d’ús cadastral de l’immoble, s’hauran de declarar 
dins del darrer dia hàbil del semestre corresponent per tal de poder tenir l’efecte al semestre següent. 
Les persones que no compleixin aquesta obligació continuaran subjectes al pagament de l’exacció.  
 

VALOR CADASTRAL TARIFA 

Fins a 39.129 € 121,58 € 

Fins a 125.635 € 135,08 € 

Superior a 125.635 € 148,55 € 
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En els supòsits d’enderroc, els efectes de la modificació del padró seran des del semestre següent a 
la data de l’enderroc i s’haurà d’acompanyar amb la sol·licitud un certificat del tècnic/a competent que 
acrediti la data i la factura de l’enderroc. 

4. En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la realització d’una activitat a 
l’immoble, la quota es prorratejarà per mesos naturals amb efectes en el mes següent, per evitar la 
doble imposició amb el preu públic de la brossa comercial. 

En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la llicència de gual en un local 
sense activitat comercial, la quota es prorratejarà per mesos naturals amb efectes en el mes següent, 
per evitar la doble imposició amb la taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres o el domini 
públic i les reserves de via pública per a aparcament. 

CAPÍTOL VII INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Article 10 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en 
cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària i el Reglament del procediment 
sancionador. 
 
 
CAPÍTOL VIII EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 
Article 11 
 
1. Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones físiques pensionistes sense ingressos 
provinents del treball, jubilades i en atur i en ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) i 
amb escassos recursos econòmics que constin com a subjectes passius del tribut o estiguin obligades 
al seu pagament l’any en el qual es sol·liciti, per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que 
haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, i que reuneixin tots i cadascun dels requisits 
següents: 
 

a) Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de trobar-se en alguna de les 
situacions indicades en el paràgraf anterior, és a dir: ser pensionistes sense ingressos 
provinents del treball, o bé estar jubilades, o bé estar en atur o bé haver estat en situació 
d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) . 

 
b) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al domicili 

respecte del qual se sol·licita el present benefici fiscal. 
 
Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, no es consideren membres de la unitat 
de convivència les persones que prestin funcions d’assistència o cura d’algun dels residents a 
dit habitatge, en virtut de contracte laboral, sempre que no existeixi relació de parentiu de 
primer ni de segon grau entre la persona assistenta o cuidadora i la persona receptora de dita 
assistència o cura.  
 

c) S’entén que es troben en situació d’atur les persones que hagin estat inscrites al SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya) com a demandants actives d’ocupació durant un mínim de 90 dies 
(continus o discontinus) de l’exercici anterior. 
 
Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, estan exemptes de l’obligació de    
complir aquest requisit les següents persones: 

 

 Menors de 23 anys. 

 Les que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i a més a 
més siguin perceptores d’algun dels ajuts regulats per la normativa relativa a l’atenció 
a les persones en situació de dependència. 

 Pensionistes d’edat igual o superior als 60 anys. 
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En tot cas, les persones inscrites al SOC que hagin sol·licitat la suspensió com a demandants 
actives d’ocupació hauran de presentar la documentació justificativa corresponent. 

 
d) La persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals respecte de l’habitatge pel qual sol·liciti el present benefici fiscal. 
 

e) Estar empadronat/da en data 1 de gener de l’exercici vigent a l’habitatge pel qual sol·liciti el 
benefici fiscal. 

 

f) Que la suma dels ingressos de les persones empadronades en el domicili sigui inferior o igual als 
següents trams en funció del nombre de persones empadronades: 

 

NOMBRE DE PERSONES LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY ) 

1 11.701,20  € 

2 14.860,52  € 

3 18.019,84  € 

4 21.179,16  € 

5 o més 24.338,48  € 

En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat igual o 
superior al 33% 

S’aplicarà el tram immediatament de renda 
superior al previst en la present taula que 
pertocaria pel nombre de persones. 

En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat igual o 
superior al 65% 

S’aplicarà el segon tram de renda 
immediatament superior al previst en la 
present taula que pertocaria pel nombre de 
persones. 

En el cas que algun membre de la família 
sigui víctima de violència masclista 

S’aplicarà el tram de renda immediatament 
superior al previst en la present taula que 
pertocaria pel nombre de persones. 

 
Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base 
imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF de l’últim 
exercici tancat, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball. 

 
g) No ésser contribuent de l’impost sobre béns immobles (IBI), ni la persona sol·licitant ni les que 

convisquin amb aquesta, de cap altre immoble (a banda de l’habitatge habitual), en aquest o en 
un altre municipi, excepte com a màxim per una plaça d’aparcament i/o traster en el terme 
municipal de Mataró. 

 

 
2. Les persones que compleixin els requisits indicats a l’apartat anterior hauran de presentar una 
sol·licitud segons model normalitzat, a la qual hauran d’adjuntar la següent documentació: 
 

a) Còpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat empadronades en 
l’habitatge. 

  

b) Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades en l’habitatge: 
certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos.  

 

- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 
prestació d’atur, amb indicació, si és el cas, de l’import. En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més a més, certificat de vida laboral. 

 

h) La situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) haurà de tenir un durada 
mínima de 90 dies naturals durant l’exercici anterior. Les persones que han estat en  aquesta 
situació  hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant  document expedit pel Servició Público de 
Empleo Estatal (SEPE). 
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- En cas de persones amb discapacitat, o incapacitat laboral permanent, a més a més dels 
justificants d’ingressos, informe de vida laboral.  

- En tots aquests casos, acreditació del grau d’incapacitat o discapacitat.  
- Còpia de la declaració de la renda de l’últim exercici tancat  o certificat negatiu d’Hisenda. 
- Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
 

c) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat la persona sol·licitant i les 
persones que convisquin amb aquesta. 
 

d) En el supòsit d’abonament per repercussió legal, l’Ajuntament podrà demanar la documentació, 
així com còpia dels rebuts que n’acreditin l’abonament per repercussió. 

 
3. L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, econòmiques i de padró declarades, així com del compliment 
de la resta de requisits que exigeix la present ordenança per tenir dret a l’exempció. 
 
4. El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 31 de maig 
(o dia hàbil següent, en el cas que sigui inhàbil) de cada any i tindrà efectes exclusivament en l’any en 
curs. 
 
Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini 
per sol·licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de 
desembre de l’any en curs. 
 
Article 12 
 
1. Tindran dret a la bonificació del 50% de la quota aquelles persones que compleixin tots els requisits 
per gaudir de l’exempció prevista a l’article 11 d’aquesta mateixa ordenança llevat el límit d’ingressos, 
sempre que no sobrepassin el llindar següent:  
 

Núm. residents Llindar d’ingressos 

 1 12.600,00 € 

2 16.002,00 € 

3 19.404,00 € 

4 22.806,00 € 

5 26.208,00  € 

 
En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un bé immoble addicional als 
anteriors, sempre que aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 €. 
 
 
2. Es bonificarà la quota de la taxa a aquelles persones que utilitzin la deixalleria municipal, de 
conformitat amb el següent quadre:  

- De 4 a 6  aportacions => 12 € de bonificació 
- De 7 a 12  aportacions=> 17,50 € de bonificació 
- Més de 12 aportacions => 23 € de bonificació 

Per al càlcul de la bonificació es computaran únicament les aportacions a la deixalleria fetes durant 
l’exercici anterior. 

Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa que grava l’habitatge habitual i s’aplicarà 
d’ofici als ciutadans i ciutadanes que n’hagin fet ús amb les condicions següents:  

Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada (aportacions a la deixalleria): 
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- Olis de cuina: mínim 1 litre. 
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3.  
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....): 1 unitat 
- Grans electrodomèstics  (rentadores, assecadores, forns, neveres...): 1 unitat 
- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....): 2 unitats  
- Residus verds (poda): mínim 1 m3. 
- Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.  
- Piles: mínim 10 unitats 
- Tòners: mínim 2 unitats 
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos): mínim 1 litre. 

Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en podran gaudir 
les activitats industrials o comercials.  

 
Aquesta bonificació és compatible amb la prevista en l’apartat anterior. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Primera. En tot allò que no es preveu en aquesta ordenança i que no la contradigui, s’aplicarà 
l’Ordenança fiscal general. 
 
Segona. Les darrers modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 11 i 12, amb 
efectes 1 de gener de 2022. 
  



8 

 

 
  



9 

 

4.7 PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS  
 
 
Article 1. Disposicions generals 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 41, i següents, del Reial decret legislatiu 2/2004, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la 
prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals, definits 
pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
residus i per la  gestió d’altres residus especials, tots ells de sol·licitud i recepció voluntària i prestats 
en el terme municipal en règim de concurrència amb el sector privat. 
 
 
Article 2. Objecte del preu públic 
 
1. Constitueix l'objecte del preu públic la prestació del servei de recollida, transport i gestió per part 
dels Serveis Municipals, dels residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, 
l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que 
tenen la consideració d'assimilables als municipals.  
 
2. També constitueix l’objecte dels preus públics, la gestió d’altres residus municipals singulars o 
especials, com la recollida de runes, banals i residus especials a les deixalleries municipals.  
 
3. Per residu municipal i residu comercial als efectes de la present ordenança, s’estarà a les 
definicions contingudes al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de residus.  
 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques tant públiques com privades, 
les herències jacents, comunitats de béns i la resta d’ens sense personalitat jurídica que utilitzen o 
ocupen els locals, establiments, oficines i serveis situats a llocs, carrers, places o vies públiques on es 
presta el servei, sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre que permeti la 
utilització o l’ocupació, sempre que no hagin acreditat la gestió de la recollida per un gestor autoritzat i 
homologat per l’Ajuntament i que resultin beneficiats per la prestació del servei de recollida de residus 
comercials i industrials assimilables a municipals. Així mateix estan obligats els que  resultin 
beneficiats per la  gestió d’altres residus municipals singulars o especials com la recollida de runes, 
banals i residus especials a les deixalleries municipals. 
 
A l’efecte d’aquesta ordenança, es consideren locals on s’exerceix l’activitat les edificacions, 
construccions i instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes, o no al públic 
que s’utilitzin per qualsevol activitat empresarial o professional en els mateixos termes que l’impost 
d’activitats econòmiques. 
 
En particular es consideren locals separats:  
 

- Els que ho estiguessin per carrers, camins o parets contínues sense forats de pas en 
aquestes. 

 
- Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes diferents pel servei del 

públic i es trobin dividits en qualsevol forma perceptible, encara que pel seu propietari es 
comuniquin interiorment. 

- Els departaments o seccions d’un local únic, quan estant dividits en forma perceptible puguin 
ser fàcilment aïllats i en ells s’exerceixi una activitat diferent. 

 
- Els pisos d’un edifici, tinguin o no, comunicació interior, excepte quan en ells s’exerceixi la 

mateixa activitat per un sol titular. 
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- Les parades en les fires, mercats o exposicions permanents, sempre que es trobin aïllades o 
independents per la col·locació i venda del gènere, encara que existeixin entrades i sortides 
comuns a totes elles. 

 
2. Els titulars d’activitats sense local determinat tributaran en el seu domicili pel grup B (rebuig i 
paper/cartró) per la tarifa corresponent a la superfície M

2
 ≤ 20. 

 
3. També están obligats al pagament els titulars d’activitats puntuals que es desenvolupen a la via 
pública, tals com circs, fires, atraccions i qualsevol altra de similars característiques.  
 
 
Article 4. No subjecció 
 
No estan subjectes al pagament del preu públic de serveis de recollida i tractament de residus 
comercials:  
 
1. Les persones titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables, que 
acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un gestor 
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, i homologat per l’Ajuntament de Mataró (veure com 
tramitar aquesta acreditació a l’annex a l’ordenança de residus i neteja viària vigent). 
 
Restaran obligades al pagament aquelles persones contribuents que només acreditin la recollida per 
gestor autoritzat d’una part dels residus generats, en la part de la fracció no acreditada. 
 
2. No estan subjectes al pagament del preu públic els titulars d’activitats generadores de residus 
industrials en aquella fracció no assimilable a residu municipal.     
 
 
Article 5. 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 6. Determinació del preu públic 
 
L’import del preu públic es determinarà en funció del tipus d’activitat i de la superfície del local,  
entenent per aquesta  la total afecta a l’activitat-,  d’acord amb la classificació següent:   

 
GRUP ACTIVITAT 

A 

GENERADORS DE REBUIG 

Aparcaments 

Atorrentat 

Establiments auxiliars 

Taller d’artesania 

Centres de culte 

 

B 

GENERADORS DE REBUIG I PAPER/CARTRÓ 

Indústria transformadora i manufacturera 

Comerç a l’engròs de productes tèxtils 

Altre comerç a l’engròs 

Comerç al detall de tèxtil, pell i calçat 

Comerç al detall d’articles de la llar, construcció, basars i drogueries 
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Comerç al detall de vehicles 

Combustibles 

Comerç al detall de vins i begudes 

Comerç al detall de mobles i material d’oficina 

Comerç al detall de perfumeria i cosmètica 

Farmàcies 

Llibreries 

Estancs 

Loteries 

Comerç al detall bens usats 

Altre comerç al detall 

Serveis telefònics i altres 

Locutoris 

Acabats d'obra 

Gestió de residus i altres 

Editorials i arts gràfiques 

Serveis financers 

Entitats d'assegurances 

Serveis de promoció immobiliària i gestió de la propietat 

Agències de viatges 

Serveis jurídics, tècnics i comptables 

Serveis administratius 

Serveis de publicitat i relacions públiques 

Serveis fotogràfics i fotocopiadores 

Serveis de seguretat ciutadana 

Consultoris mèdics i centres d’atenció primària 

Clíniques veterinàries i serveis als animals domèstics 

Agència de missatgeria i transports 

Biblioteques i museus 

Centres i organismes oficials, radio, televisió i telecomunicacions 

Centres d'ensenyament, sense menjador 

Transport de persones 

Reparació vehicles i altres bens 

Control de plagues 

Associacions, penyes, clubs i casals, sense bar 

Mòduls de pirotècnia i castanyes a la via pública 

Serveis professionals (Secció 2ª IAE) excepte maquilladors i esteticistes 

Centres de bronzejat 

C 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ENVASOS 

Perruqueries, salons de bellesa i estètica 

Maquilladors i esteticistes 

Espectacles teatrals, circs i similars 

Bugaderies 

Serveis de neteja d’edificis 

Serveis de neteja de vehicles 

Fabricació de plàstics i indústria química 
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Fabricació de productes farmacèutics d’higiene, sabons i detergents 

Cinemes 

Mòduls de gelats (platja) 

Escoles bressol (amb i sense menjador) 

Centres esportius i gimnasos 

Gelateries i iogurteries 

D 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ, ENVASOS I  VIDRE 

Fabricació de vidre 

Indústria aigües minerals 

Bars sense cuina, cafeteries, orxateries i xurreries 

Altres hospedatges (apartaments i habitatges turístics, albergs i càmpings i 
similars) 

Espectacles musicals 

Associacions, penyes, clubs i casals, amb bar sense cuina 

Sales de ball i discoteques, activitats de joc, recreatives 

E 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ORGÀNICA 

Comerç a l’engròs de productes alimentaris 

Comerç al detall de productes alimentaris 

Supermercats i similars 

Rostisseries 

Floristeries 

 

F 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ, ENVASOS, VIDRE I ORGÀNICA 

Centres d'ensenyament, amb menjador 

Restaurants, bars amb cuina, càterings i menjars preparats 

Hotels i  pensions 

Hospitals i centres sanitaris 

Assistència, serveis socials i residències 

Mòduls d’entrepans, tapes, menjars i begudes (platja) 

Associacions, penyes, clubs i casals, amb cuina 

 

 
Les activitats no classificades en el quadre anterior s’inclouran en el grup corresponent per l’activitat 
més anàloga, segons la generació de residus d’aquesta. 
 
 
Article 7. Tarifes 
 
Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’IVA que correspongui. 
 
 
A. Tarifes per a la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials, 
assimilables a municipals. 
 
Les tarifes anuals per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials, són les que a 
continuació es detallen, en funció de la superfície del local, establiment o despatx, del tipus d’activitat 
desenvolupada en el mateix i de les fraccions residuals generades. 
 
Per a totes les activitats la tarifa anual serà: 
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Coeficient de 
superficie (m²) / 
Tipus Residu 
(Grup) 

Grup ≤ 20 
> 20 ≤ 
60 

> 60 ≤ 
125 

 
> 125 ≤ 

250 
> 250 ≤ 

400 
> 400 ≤ 

1000 
> 1000 

Rebuig A 124,95 166,95 194,95 215,95 236,94 306,94 376,93 

Rebuig + 
paper/cartró 

B 174,11 216,11 244,11 337,70 358,69 428,69 498,68 

Rebuig + 
paper/cartró + 
envasos 

C 223,29 265,29 293,29 386,88 407,87 477,87 547,86 

Rebuig 
+paper/cartró + 
envasos i vidre 

D 370,83 412,83 440,83 534,42 555,41 625,41 695,40 

Rebuig + 
paper/cartró + 
orgànica 

E 565,72 607,72 635,72 945,72 966,71 1.036,71 1.106,70 

Rebuig + 
paper/cartró +  
envasos + vidre 
+orgànica 

F 762,44 804,44 832,44 1142,44 1.163,43 1.233,43 1.303,42 

 
Per a recollides addicionals de la fracció orgànica s’aplicarà una tarifa anual de 202,67 €/any per dia 
de recollida de més a la setmana. 
 
B. Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials, 
assimilables als municipals, a grans generadors. 
 
S'entendrà per grans generadors aquells que generin un volum superior a 900 l/dia. 
 
Pel que fa a galeries comercials, edificis d'oficines i serveis, grans polígons industrials i mercats 
sedentaris i no sedentaris, cada activitat es considerarà com un local independent, llevat que el 
volum, la tipologia i la quantitat de residus generats a conseqüència de l'agrupació facin necessari un 
tractament conjunt, per raons tècniques o pròpies del servei, o a sol·licitud dels interessats.  

 
Via conveni específic es regularà la tipologia del servei a prestar i el seu finançament sota el criteri de 
cobertura total del cost del servei, el qual es distribuirà entre els membres de l’agrupació en funció 
dels m

2
 dels locals ocupats, si no resulta possible fer-ho segons el volum de residus generats, o per 

pacte específic. 
 
C. Tarifes per a la prestació del servei de recollida a fires, festes i actes extraordinaris. 
 
Per a tots aquells actes temporals, els quals no estiguin subjectes a llicència d’activitat, la tarifa a 
aplicar serà liquidada per l’òrgan gestor en el moment de la sol·licitud del permís d’ocupació o 
llicència i abonada per l’interessat abans de la realització de l’activitat.  
 
El preu a pagar pel servei de recollida i tractament de residus serà:  
 
 - Activitats de durada de 1 a 7 dies:    13,00 euros/dia 
 - Activitats de durada de més de 7 dies i fins a un mes:  106,00 euros 
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Les tarifes de les activitats de durada superior a un mes es calcularan prorratejant la quota 
corresponent a l’any i pel grup que correspongui.  
 
 - Per fires i activitats col·lectives   2,00 euros/parada/dia 
 
D. Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus a titulars d’activitats sense local 
determinat. 
 
Els titulars d’activitats sense local determinat tributaran en el grup B (rebuig i paper/cartró) per la tarifa 
corresponent a la superfície M

2
 ≤ 20. 

 
 
Article 8. Reduccions al preu públic 
 
 
a) Reducció per ús de gestor homologat 
 
Les tarifes de servei podran ésser objecte de reduccions sempre i quan els locals o establiments 
acreditin anualment gestionar per si mateixos la recollida selectiva de les fraccions residuals que 
generen mitjançant gestors homologats per l'Agencia Catalana de Residus de Catalunya i 
l'Ajuntament de Mataró en els termes establerts a l’article 12 d’aquesta ordenança. 

 
b) Reducció per activitat de temporada 

 
A les activitats de temporada sotmeses a llicència d'ocupació d'espais de domini públic s'aplicarà la 
tarifa resultant de la seva activitat d’acord amb els mesos efectius d’ocupació.  
 
c) Reducció per local compartit 
 
Reducció per recollida de residus en locals compartits per subjectes passius que generin el mateix 
tipus i quantitat de residus:  
 
En locals compartits per més d’un subjecte passiu que pertanyin al mateix grup d’activitats, la tarifa 
aplicable a cadascun serà el resultat de dividir la tarifa final pel nombre de subjectes passius que 
compateixin el mateix local. A aquests efectes, caldrà sol·licitar-ho mitjançant escrit signat per tots els 
subjectes on consti aquesta circumstància i indicant la superfície del local i el nombre de subjectes 
passius que el comparteixen. Qualsevol modificació de la condició de local compartit  tindrà efectes 
per a l’exercici següent, sense que en cap cas tingui efectes retroactius. 
 
d) Reducció per activitats de grups diferents en un mateix local 
 
Quan un subjecte passiu realitzi, en un mateix local, activitats incloses en grups diferents s’aplicarà la 
tarifa corresponent a l’activitat inclosa en el grup superior i per la superfície total del local. Si les 
activitats estan incloses dins del mateix grup s’aplicarà la tarifa corresponent a la superfície resultant 
de la suma del metres quadrats ocupats per cadascuna. 
 
e) Reducció per establiments auxiliars 
 
Aquells subjectes passius que acreditin l’existència d’un establiment principal i d’un o varis 
establiments auxiliars a l’activitat principal, les dependències auxiliars tributaran segons el preu públic 
del grup A sempre i quan siguin magatzems tancats al públic. En el cas que les dependències 
auxiliars siguin oficines tributaran segons el preu públic del grup B.   
 
f) Reducció per punt únic de recollida de residus 
 
Aquells subjectes passius que tinguin més d’una activitat principal i acreditin gestionar el servei de 
recollida i tractament dels residus en una única dependència, tributarà aquesta per la suma de la 
superfície de totes les activitats. La resta d’activitats tributaran, cadascuna pel grup A. 
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Les reduccions previstes als apartats e) i f) seran de caràcter pregat i tindran efectes per l’exercici 
següent. 
 
h) Reducció per horari d’activitat reduït  
 
Hauran d’abonar el 50% de la tarifa vigent tots aquells comerços (rostisseries, plats cuinats, xurreries i 
similars) que tinguin un horari d’obertura o de treball de tres o menys dies a la setmana.  
 
Aquest element podrà ésser acreditat mitjançant qualsevol mitjà admès en dret, com ara publicitat de 
l’activitat o cartells informatius exposats al local. 
 
i) Altres reduccions  
 
1) Els locals de culte religiós abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb independència dels metres 
quadrats que ocupin. 
 
2) Bars en els casals públics de gent gran, sempre que acreditin que els preus al públic es trobin 
expressament regulats en el contracte de concessió. La tarifa serà del 50% de la tarifa ordinària. 
 
3) Als centres d’ensenyament  públics (primària i secundària) s’aplicarà una quota de zero euros. 
 
4) Els centres d’ensenyament privats, amb menjador, abonaran la tarifa corresponent a una superfície 
de més de 60 m² i menys o igual de 125 m², amb independència dels metres quadrats reals que 
ocupin. 
 
5) Els locals sense bar on es realitzin activitats  no econòmiques  per part d’entitats esportives, 
recreatives, culturals i associatives,  sense ànim de lucre, inscrites al Registre d’entitats municipal, 
abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb independència dels metres quadrats que ocupin.  
 
6) Hauran d’abonar el 50 % de la tarifa vigent,  els locals amb bar, on es realitzin activitats no 
econòmiques per part d’entitats esportives, recreatives, culturals i associatives, sense ànim de lucre, 
inscrites al Registre d’entitats municipal sempre i quan l’activitat de bar estigui gestionada per la 
mateixa entitat. 
 
Les reduccions previstes als supòsits 2, 5 i 6 del present precepte són de caràcter pregat. 
 
 
NORMES DE GESTIÓ 

 
Article 9.- Gestió per padró 
 
Cada any es confeccionarà un padró corresponent al preu públic. En el padró hi constaran els 
obligats al pagament, els elements necessaris per determinar la tarifa i les quotes respectives que 
resultin de l’aplicació d’aquesta ordenança. 
 
El padró s‘actualitzarà d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades necessàries. 
 
Article 10.- Naixement de l’obligació de pagament 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic per la prestació del servei de recollida comercials i industrials 
assimilables als municipals neix l’1 de gener de cada exercici o amb l’inici de la prestació del servei. 
 
2. S’entendrà que tots els titulars d’activitats, en exercici de les mateixes, ubicades en locals o 
establiments en l’àmbit dels quals es realitza el servei municipal de recollida de residus i que no hagin 
acreditat la seva recollida i gestió per un gestor privat, són beneficiaris del servei, estant obligats al 
pagament del preu públic, per l’import resultant de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article 7 
d’aquesta ordenança. 
 
3. La data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que s’acreditarà, llevat 
prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com d’alta censal a l’Agència Tributària, 
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llicència municipal d’activitat, diligència de comprovació dels serveis municipals o data d’alta nova en 
els serveis de subministrament (aigua, electricitat,...) aportats per l’interessat o dels quals l’ajuntament 
pugui tenir coneixement per raó d’ofici. 
 
4. Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals, 
s’han de donar d’alta en el padró, mitjançant model normalitzat, en el termini de dos mesos des de 
l’inici de l’exercici de l’activitat. Amb aquesta alta  es procedirà a determinar la tarifa d'acord amb les 
normes previstes en aquesta ordenança i s'emetrà la liquidació corresponent als mesos que restin per 
a la finalització de l'exercici, inclòs el corresponent al dia en què es produeix l'alta.    
 
Qualsevol modificació (grup o superfície) caldrà comunicar-la i justificar-la i tindrà efectes pel mes 
següent. 
 
5. Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin en un habitatge només es 
meritarà el preu públic d’aquesta ordenança, sempre i quan hi hagi un únic accés tant per l’activitat 
com per l’habitatge. S’haurà de declarar la superfície afecte a l’activitat. 

 
 
Art. 11.- Període impositiu 
 
1. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
prestació del servei.  
 
2. Les quotes es prorratejaran en cas d'alta per mesos naturals, incloent-hi el del dia que es produeix 
l'alta. I en cas de baixa, també per mesos naturals, incloent-hi el de la data de cessament de la 
activitat. 
 
En el cas que l’alta i la baixa en el padró del preu públic de la brossa comercial per activitat realitzada 
en un immoble, també es prorratejaran per mesos naturals però amb efectes en el mes següent, per 
evitar la doble imposició amb la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
3. Les declaracions de baixa han de presentar-se a l’Ajuntament de Mataró, en el termini d’un mes, a 
comptar des de la data en què es va produir el cessament.  
 
4. Quan la declaració de baixa es presenti fora del termini  indicat en l’apartat  segon anterior, 
s’entendrà que la data de cessament s’ha produït a la data de presentació de la declaració sens 
perjudici  prova en contra. 
  
5. En cas de baixa d’ofici del preu públic per part de l’Ajuntament s’entendrà com a data de baixa el 
31 de desembre de l’any anterior a l’exercici en curs. 
 
 
Article 12.– Acreditació del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat 
 
1. Als efectes del reconeixement dels supòsits de no subjecció de l’art. 4 i de reducció del preu de 
l’art. 8 a) les persones titulars de les activitats que constin en el cens d’aquest preu públic a data 1 de 
gener vindran obligades a acreditar, anualment fins el 31 de març i davant l’Ajuntament, la recollida de 
la totalitat o part dels residus generats per un gestor privat homologat.  
 

2. Aquesta acreditació es podrà dur a terme: 
 
 - Amb la presentació per part del gestor de residus, anualment i dintre del primer trimestre de cada 
any, de la relació dels seus clients a Mataró, d’acord amb el model requerit a l’ordenança de residus, 
així com de l’autorització d’ús de dades signada per cadascun dels clients.  
 
- O bé a títol individual per l’activitat, qui haurà d’aportar el contracte vigent amb el gestor homologat o 
bé certificat d’aquest on constin clarament les quantitats de cada fracció recollides separadament, la 
freqüència de recollida, i el seu destí final (centre de recuperació-reciclatge de cada fracció). La data 
de la certificació ha de ser de l’any en curs.  
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3. La documentació presentada fora del primer trimestre de l’exercici comportarà la liquidació del 50% 
de la fracció o fraccions degudament acreditades en el rebut de l’exercici en curs. 
 
4. Les activitats que no constin al cens d’aquest preu públic en data 1 de gener i que s’incorporin 
durant l’exercici en curs gaudiran d’un període de 3 mesos des de la presentació de la declaració 
d’alta per acreditar la recollida de la totalitat o part dels residus generats per un gestor privat. En cas 
d’altes d’ofici al cens, aquest període de 3 mesos per presentar acreditacions de gestor privat 
s’iniciarà a partir de la data de notificació del requeriment al titular de l’activitat de declaració de 
residus. La documentació presentada fora d’aquest període de 3 mesos comportarà la liquidació del 
50% de la fracció o fraccions degudament acreditades. 
 
5. En cas de no acreditació de gestor homologat l’Ajuntament considerarà que la persona 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 l’Ajuntament i per tant, tindrà la 
consideració d’obligada al pagament. 
 
Art. 13-. Inspeccions i controls 
 
L'Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats que 
consideri necessaris, que serviran com a prova per  la determinació de la tarifa corresponent. 

 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
Els preceptes d'aquesta ordenança 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 

 
PRIMERA.- Aquesta ordenança entra en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014 i restarà en vigor amb 
les modificacions incorporades mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
SEGONA.- Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les des articles 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 i 13, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021. 
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