ORDENANÇA FISCAL 3.37
TAXA SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 1r. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, pel 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i el 58 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 s) d’aquest
text legal, la Llei 6/1993 de 15 de juny, Reguladora dels Residus, modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny, així
com l’Ordenança reguladora de la Gestió de Residus, l’Ajuntament estableix les taxes pel servei de gestió de residus
municipals, que es regiran per la present ordenança.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus generats als domicilis particulars
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, transport,
emmagatzematge, valorització i disposició del rebuig dels residus municipals generats als domicilis particulars, els
quals queden definits en l'Ordenança reguladora de la Gestió de Residus.
2. Atès el caràcter obligatori del servei de gestió de residus a què fa referència aquesta taxa, l’import també
s’estableix amb caràcter obligatori i, per tant, el fet de negar-se a rebre el servei o d’adduir la no disposició del
mateix no eximeix el pagament de la quota corresponent.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en els llocs, places, carrers o
vies publiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o,
fins i tot, a precari.
2. Tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. Beneficis fiscals de caràcter socio-econòmic
1.1. Beneficis fiscals per raó de la capacitat econòmica.
Gaudiran de les bonificacions en el pagament de la taxa que s’expressen en el quadre següent, aquells contribuents
que hagin obtingut l’exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que s’expressen en l’esmentat
quadre, en relació amb les persones residents en l’habitatge:

1

Bonificació 90%
Límit ingressos
7.967,68

Bonificació 80%
Límit ingressos
10.357,98

Bonificació 50%
Límit ingressos
11.951,52

Bonificació 25%
Límit ingressos
12.748,29

2

10.357,98

13.465,38

15.536,98

16.572,77

3

12.748,29

16.572,77

19.122,43

20.397,26

4

15.138,59

19.680,17

22.707,89

24.221,75

5

17.528,90

22.787,56

26.293,34

28.046,23

Residents

1

6

19.919,20

25.894,96

29.878,80

31.870,72

Més de 6

22.309,50

29.002,36

33.464,26

35.695,21

Per calcular els ingressos s’utilitzaran els criteris de l’article 21 de l’Ordenança Fiscal 1.1. Malgrat que l’Ajuntament
disposi de tota la informació per poder calcular la bonificació, quan es disposi de rendiments dels següents
conceptes, els sol·licitants hauran de formular la sol·licitud de bonificació de forma expressa i aportar
documentació que els justifiqui:
-

Rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva
Rendiments per règims especials
Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials

Cal que es reuneixin, a més, els requisits següents:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats,
excepte l'habitatge propi. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només
posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
1.

No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça
d'aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu.

2.

Tampoc impedirà l’aplicació de l’exempció el fet que el contribuent o algun dels residents sigui titular
d’algun immoble que estigui arrendat en els casos en què no s’hagi pogut actualitzar la renda contractual en
el termes previstos a la disposició transitòria 2ª de la llei d’arrendaments urbans de 1994. En aquest cas, els
ingressos mensuals dels conjunt de residents percebuts per la totalitat de conceptes no podran superar els
límits previstos en l'apartat a) anterior.

b) De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que, superant els límits previstos en el quadre
anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i
la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s'escau,
informe favorable a la concessió de la bonificació.
c) Per poder gaudir de la bonificació, els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, el qual durà
a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició
formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge.
1.2. Exempció a organismes oficials.
Gaudiran d'exempció, en concepte de contribuents, l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i societats, la
Generalitat i l'Estat.
1.3. Bonificació a famílies nombroses i monoparentals.
Gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota, els contribuents que ostentin la condició de titular de família
nombrosa o monoparental. En aquest cas l’Ajuntament aplicarà la bonificació un cop efectuada la consulta de dades
a l’Agència Tributària, d’acord amb el següent quadre:

1

A)
Bonificació 90%
Límit ingressos
12.748,29

B)
Bonificació 80%
Límit ingressos
16.572,77

C)
Bonificació 50%
Límit ingressos
19.122,43

D)
Bonificació 25%
Límit ingressos
20.397,26

E)
Bonificació 5%
Límit ingressos
> 20.397,26

2

15.138,59

19.680,17

22.707,89

24.221,75

> 24.221,75

3

17.528,90

22.787,56

26.293,34

28.046,23

> 28.046,23

4

19.919,20

25.894,96

29.878,80

31.870,72

> 31.870,72

5

22.309,50

29.002,36

33.464,26

35.695,21

> 35.695,21

Fills

2

6

24.699,81

32.109,75

37.049,71

39.519,69

> 39.519,69

7

27.090,11

35.217,15

40.635,17

43.344,18

> 43.344,18

Més de 7

29.480,42

38.324,54

44.220,62

47.168,67

> 47.168,67

Per calcular els ingressos s’utilitzaran els criteris de l’article 21 de l’Ordenança Fiscal 1.1. Malgrat que l’Ajuntament
disposi de tota la informació per poder calcular la bonificació, quan es disposi de rendiments dels següents
conceptes, els sol·licitants hauran de formular la sol·licitud de bonificació de forma expressa i aportar
documentació que els justifiqui:
-

Rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva
Rendiments per règims especials
Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials

A. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
a) Acreditar que s'està en possessió del títol oficial de família nombrosa expedit per la Generalitat de
Catalunya, en vigor.
b) Que l'immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família. Aquesta residència s'acredita
mitjançant l'empadronament de tots els membres de la família en l'habitatge.
c) Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones quins ingressos es computin, altres
immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que cap
d’aquestes persones posseeixin una plaça d’aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos
de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi
l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell
habitatge del qual en té l’ús per sentència.
B. La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat abans de la fermesa de la
liquidació, tot i que serà aplicada de forma automàtica sense sol·licitud prèvia en cas que l’Ajuntament disposi
de la informació sobre les famílies nombroses de la ciutat, a través de la informació que pugui facilitar la
Generalitat de Catalunya i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
C. La vigència de la present bonificació és anual. Malgrat tot, la mateixa mantindrà la seva vigència mentre estigui
en vigor el títol de família nombrosa.
D. En cas que s'hagi sol·licitat anàloga bonificació als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, la mateixa serà
d'aplicació automàtica a la taxa de gestió de residus i en mantindrà la mateixa vigència.
E. Per determinar la quota bonificada, s'aplicarà la present bonificació sobre la quota íntegra de la taxa.
F.

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i unitats familiars que, superant els límits previstos en
aquest apartat, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d'adreçar la
seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de valorar les demandes presentades i emetre,
si s'escau, informe favorable a la concessió de la bonificació.

2.

Beneficis fiscals de caràcter mediambiental

2.1. Bonificació per bon comportament ambiental: recollida selectiva
Gaudiran de bonificació els contribuents els índexs de reciclatge dels quals, sobre la producció total de residus per
barri, es trobin per sobre de la mitjana de la ciutat en els percentatges que es determinen en el quadre següent:
Increment de recollida selectiva respecte % Bonificació
mitjana del municipi
Del 20 al 30%
10 %
Del 30 al 50%
15 %
Més de 50%
20 %
Per a l'obtenció d'aquests índexs, s'utilitzaran les dades de recollida selectiva, que disposa el servei municipal,
corresponents a l'exercici anterior al de la meritació de la taxa. Aquests índexs, seran una combinació dels resultats
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obtinguts per fraccions i barris, atenent a criteris d'uniformitat en el conjunt del municipi. La bonificació serà
aplicada directament per l'Ajuntament en la liquidació corresponent.
Per al manteniment dels percentatges de bonificació regulats en el quadre anterior en exercicis successius, caldrà
que els índexs de recollida selectiva en el conjunt de la ciutat s'incrementin un mínim que s'establirà d'acord amb els
estudis que es realitzaran al llarg del 2004.
Aquesta bonificació s'aplicarà, si s'escau, amb posterioritat a haver aplicat les bonificacions previstes en l'apartat 1.
2.2. Bonificació per bon comportament ambiental: Increment general de recollida selectiva i reducció de tones
entrades a l’abocador (relacionat amb el retorn del cànon de la Generalitat)
S’estableix una bonificació lineal aplicable a tots els residents de la ciutat, que es quantifica en el 70% del que
retorna a l’Ajuntament del Cànon sobre deposició de residus de la Generalitat de Catalunya. El càlcul de l’import
total de la bonificació aplicable l’any en curs es fa sobre el cànon retornat l’exercici anterior, d’acord amb les dades
de població a 1 de gener, data de meritació de la taxa. Un cop es disposi de tots els elements necessaris per dur a
terme el càlcul esmentat, l’Ajuntament en farà públic el resultat abans de posar al cobrament la taxa.
Aquesta bonificació es graduarà anualment en funció de l'evolució del retorn del Cànon sobre deposició de residus
de la Generalitat de Catalunya, el nombre total de tones de residus recollides, les recollides selectivament i els costos
del servei.
Aquesta bonificació s'aplicarà, si s'escau, amb posterioritat a haver aplicat les bonificacions previstes en l'apartat 1.
2.3. Bonificació per aportacions a la deixalleria municipal.
Gaudiran de bonificació els contribuents que realitzin un mínim d'aportacions de residus a la deixalleria municipal,
d'acord amb el següent quadre
Aportacions
De 4 a 6
De 7 a 12
Més de 12

% Quota bonificada
10 %
15 %
20 %

L’aplicació de la present bonificació es realitzarà de forma automàtica per part de l’Ajuntament, d’acord amb les
dades de les aportacions realitzades, corresponents a l'exercici anterior al de la meritació de la taxa. Caldrà que les
entrades en la deixalleria es produeixin en dies diferents. En cas necessari, l’Ajuntament podrà requerir els
interessats l’aportació de la documentació justificativa de les aportacions realitzades.
Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les bonificacions a les quals es refereixen
els apartats anteriors.
2.4. Bonificació per gestió pròpia de la fracció orgànica de residus (autocompostatge)
Gaudiran d’una bonificació del 50% els contribuents que acreditin que durant l’exercici anterior al de la meritació
de la taxa s’han autogestionat la fracció orgànica de residus, en condicions que no causin molèstia als veïns, ni
problemes higiènics de cap mena.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adreçar la sol·licitud a la regidoria de Medi Ambient, que emetrà informe
verificant que es compleixen les condicions per obtenir la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anual, i s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les bonificacions a
les quals es refereixen els apartats anteriors.
L’aplicació del conjunt de bonificacions regulades en aquest apartat 2n. no podrà superar el 75% de la quota
tributària resultant d'haver aplicat les bonificacions de l'apartat 1r. d'aquest mateix article.
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3.

Programa de gestió ambiental

Amb l'objectiu de fomentar una actitud ambiental adequada en la producció i gestió de residus, es destinarà una
proporció fixa de la recaptació obtinguda mitjançant la taxa, corresponent al 2%, a la dotació d'un programa de
gestió ambiental que tindrà com a objectiu
- La prevenció i minimització
- El foment de la selecció
- La millora de la qualitat dels serveis de recollida
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària s'aplicarà d'acord amb el nombre de residents de l'habitatge:
Residents
0 residents
1 residents
2 residents
3 a 4 residents
5 a 6 residents
Més de 6 residents

Quota
74,98 €
89,99 €
97,49 €
112,49 €
134,96 €
157,47 €

Article 7è. Meritació i període impositiu
1. La taxa merita i neix l'obligació de contribuir des del moment que s'iniciï la recepció del servei, que hom entendrà
iniciada, atesa la seva naturalesa obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus estigui establert i en
funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes meritaran el dia 1 de gener, i el període
impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei.
3. La quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d'alta o baixa en la prestació del servei.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. Dins el trenta dies hàbils següents a la data en que meriti 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 la quota que els correspongui. Cas que aquesta declaració no es produeixi, l'Ajuntament procedirà a la
regularització de la matrícula d'ofici i procedirà a emetre les liquidacions corresponents.
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 que s'hagi realitzat la declaració, o s'hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes es farà per padró anual, en el període que determini l'Ajuntament.
II.- Taxa pel servei general i l'específic de recepció obligatòria de gestió de residus comercials
Article 9è. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei general i de l'específic de recepció obligatòria de
recollida, transport, emmagatzematge, valorització i disposició del rebuig dels residus municipals comercials,
definits com aquells residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall, a l'engròs, hostaleria,
bars, mercats, oficines i serveis, així com els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables
a municipals d'acord amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
2. Atès el caràcter obligatori del servei de gestió de residus a què fa referència aquesta taxa, l’import també
s’estableix amb caràcter obligatori i, per tant, el fet de negar-se a rebre el servei o d’adduir la no disposició del
mateix no eximeix el pagament de la quota corresponent.
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3. No estan subjectes a la taxa els establiments que produeixin més de 1000 litres diaris de residus, els quals es
troben exempts del servei de prestació obligatòria.
4. No estan subjectes al pagament de la taxa els professionals que, desenvolupant la seva activitat en el seu domicili
habitual, en el qual hi constin degudament empadronats, ja tributin per la taxa sobre la gestió de residus generats en
domicilis particulars.
Article 10è. Subjectes passius
1. Son subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els locals situats en els llocs, places, carrers o vies
publiques en què el servei específic o general de gestió de residus comercials es realitzi, bé sigui a títol de propietari,
d’usufructuari, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on es realitzi l'activitat, el
qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11è. Responsables
Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària.
Article 12è. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció, en concepte de contribuents, l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i societats, la
Generalitat de Catalunya i l'Estat.
2. Gaudiran d’exempció les activitats subjectes al pagament de la taxa sobre els serveis prestats als mercats
municipals, atès que aquesta taxa ja porta incorporada la corresponent repercussió del cost de la gestió de residus
que produeixen.
3.1. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la taxa les entitats i associacions de la ciutat de Terrassa, sense finalitat
lucrativa, que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes i estiguin actives. Per
gaudir de la bonificació, que no serà aplicable a les activitats d'hostaleria que es puguin desenvolupar, caldrà que les
entitats i associacions reuneixin els següents requisits:
a) Que desenvolupin activitats d'interès municipal en l'àmbit de
- l'associacionisme ciutadà
- la cultura i l'esport
- els valors socials i la integració social dels col·lectius destinataris de les activitats o els serveis realitzats per
l'entitat
- la millora del medi ambient
d'acord amb el que preveuen les Bases d'Atorgament de Subvencions per a Activitats, Programes o Projectes de
l'Ajuntament de Terrassa.
b) Que no tinguin obligació de presentar la declaració de l'Impost de societats per:
- Ser els seus ingressos totals inferiors a 100.000 € anuals
- No excedir els ingressos corresponents a rendes no exemptes, subjectes a retenció, de 2.000 € anuals
- Estar totes les rendes no exemptes que obtinguin, sotmeses a retenció
El compliment de les condicions anteriors s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació d'informe del servei municipal
corresponent.
3.2. Atenent a les característiques i dimensions de l'activitat que l'entitat dugui a terme, i prèvia petició degudament
fonamentada, es pot ampliar l'anterior bonificació fins a situar la quota final resultant en 25 €. Per a l'aplicació
d'aquesta bonificació caldrà informe del servei municipal corresponent que en valori la seva procedència i
oportunitat.
4. Bonificació per la reducció de residus.
S’estableix un tipus especial de bonificació, de fins el 13% de la quota, adreçada als establiments i activitats que
realitzin accions per la reducció del volum de residus generats. Per a l’aplicació de la bonificació caldrà que els
establiments i activitats
1. s’hagin acollit a un conveni de prevenció i minimització de residus, o bé
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2.

disposin d’una certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la
gestió dels residus generats

Això es concretarà en cadascun dels supòsits, de la forma següent:
1. Convenis per la prevenció i minimització de residus
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

2.

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, llauners, hosteleria, etc.) o per associacions d’àmbit territorial
(associació de comerciants de barri, etc.). Els convenis inclouran la llista d’accions que es preveuen fer.
L’establiment s’adherirà al conveni que li pertoca. També es podran adherir a títol individual els establiments
que no formin part del gremi o l’associació respectiva.
En l’escrit d’adhesió es sol·licitarà la bonificació de la taxa i es concretarà el compromís de desenvolupar
durant tot l’any tres mesures de les establertes de forma genèrica en el conveni.
Les mesures es classifiquen en:
- mesures de minimització, reutilització i reciclatge (MINIMITZACIÓ)
- mesures de col·laboració en la gestió de residus (GESTIÓ)
- mesures relacionades amb el consum responsable (CONSUM)
Annexa a aquesta ordenança, s’adjunta el llistat d’accions concretes a acollir-se pels establiments. Aquesta
relació podrà ser ampliada amb noves mesures per acord entre l’Ajuntament i l’interessat, en el marc del
conveni establert (annex 2)
L’establiment a més haurà de presentar la Declaració Anual de Residus (DAR) de l’any anterior, i restarà
obligada a presentar-la anualment per mantenir la bonificació. El gremi o associació podrà col·laborar a
emplenar-la.
El gremi, associació o cada activitat individualment presentarà els escrits d’adhesió i les DAR a l’Ajuntament
que els en donarà el tràmit per procedir a la bonificació de la taxa.
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. 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.

Disposin d’una certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la
gestió dels residus generats
L’activitat sol·licitarà la bonificació adjuntant la Declaració Anual de Residus (DAR) i els certificats de l’any
anterior al de la sol·licitud. La bonificació s’aplicarà l’any de la sol·licitud en base a la justificació de l’any
anterior, es mantindrà pel següents exercicis sempre que l’activitat presenti anualment la DAR i les
certificacions vigents.

El percentatge final de bonificació es determinarà atenent a les accions implementades per l’establiment. Es tindrà
especialment en compte el fet d’implementar una mesura de cada tipologia. Tot i així, també es valorarà la
transcendència de la mesura o mesures implantades pel tipus d’activitat desenvolupada. Pel que fa al segon, la
bonificació s’aplicarà en el seu grau màxim quan es reuneixin els requisits establerts.
5. Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat a la ciutat i que, a més, hagin efectuat la
contractació com a mínim d'un empleat, podran gaudir d’una bonificació del 10% de la quota el primer any després
de l’inici, computant-se com empleats tots els que tinguin contracte laboral amb l'empresa, independentment de la
seva naturalesa i de la tasca que hi desenvolupin, sense que en cap cas pugui considerar-se empleat al titular de
l'activitat. Per tal de complir aquest requisit caldrà que la contractació s'hagi efectuat dins els primers deu dies
d'exercici de l'activitat.
1.1 Per tal de poder gaudir de la bonificació, la durada de la qual es computarà per anys naturals, caldrà
formalitzar la corresponent sol·licitud en el termini de tres mesos posteriors a la recepció de la notificació
d’inclusió en el padró de la taxa, aportant la documentació següent:
- Còpia dels contractes laborals.
- Còpia de la sol·licitud de llicència d'activitats, de la declaració responsable o de la comunicació a
l’Ajuntament.
1.2 La sol·licitud de bonificació es resoldrà mitjançant resolució de l'Alcalde-President o aquell en qui delegui.
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No es considerarà inici d’activitat
1)

Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres, en els
casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de
control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o
colateral fins el segon grau inclusiu.

2) Quan es tracti de subjectes passius que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials, entre
d'altres, en els següents casos:
a) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja s’estava realitzant.
b) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la qual ja
s’estava tributant.
La present bonificació no es podrà gaudir de forma simultània amb la resta de bonificacions previstes en aquest
article.
Article 13è. Quota tributària
La quota tributària de la taxa consistirà en una quota fixa, per unitat de local, que es determinarà d'acord amb el
tipus de residus que generi l'activitat, ponderada per un coeficient d'increment, corresponent als metres quadrats de
superfície de l'activitat. Annexa a aquesta ordenança s'inclou la classificació de les activitats per producció de
residus, d'acord amb la seva classificació als efectes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
a)

Quota per tipus de residus produïts

Classificació
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F

Tipus de generador
Generadors de rebuig
Generadors de rebuig i cartró
Generadors de rebuig i paper
Generadors de rebuig, envasos i/o vidre
Generadors d'orgànica, rebuig i cartró
Generadors d'orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre

Quota
124,12 €
232,74 €
310,33 €
387,80 €
558,44 €
775,59 €

b) Coeficient de ponderació per metres de superfície
Superfície

Fins 50 m
50-70 m
70-90 m
90-125 m
125-200 m
200-400 m
400-700 m
700-1200 m
més de 1200

Coeficient
general

Coeficient
grup B amb
exposició
1
1,2
1,4
1,5
1,9
2,2
2,5
2,7
3,2

1
1,2
1,4
1,5
1,9
2
2,1
2,2
2,2

Als efectes del quadre anterior es consideraran activitats del grup B amb superfície d'exposició les següents:
Venda Automòbils (epig. 615.1 i 654.1)
Venda Electrodomèstics (615.3, 653.2)
Matalasseries (615.2)
Venda Material d'oficina (617.8, 659.2)
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Venda de mobles (653.1, 615.2)
Article 14è. Reduccions de la quota
1. Les quotes tributàries podran ser objecte de reducció sempre i quan els locals o establiments subjectes al servei de
recollida obligatòria acreditin disposar d'un sistema de gestió de residus per empresa degudament autoritzada per
l'Agència de Residus de Catalunya.
La reducció s'aplicarà per fracció de residus que s'acrediti que es gestiona, sobre el quadre de l'apartat a) de l'article
13è de la present ordenança. La reducció aplicable a cada grup, d'acord amb la fracció de residus que s'acrediti que
es gestiona per gestor privat, serà la que s'expressa en el següent quadre:

GRUP B
GRUP C
GRUP D
GRUP E
GRUP F

Acredita recollida de
Cartró
Paper
Vidre
Envasos i vidre
Cartró
Orgànica
Paper i Cartró
Vidre
Envasos
Orgànica

Reducció de €
108,62
186,22
124,12
263,68
108,62
325,71
139,57
124,12
124,12
263,68

Sobre el resultant de minorar l'import del quadre anterior de les tarifes de l'apartat a) de l'article 13è, s'aplicarà el
coeficient ponderador de la superfície dels locals de l'apartat b) del mateix article 13è.
2. La classificació d'activitats d'acord amb els residus que generen prevista en l'annex 1 d'aquesta ordenança, podrà
ser revisada mitjançant informe favorable dels serveis tècnics municipals, en aquells casos excepcionals en els que,
prèvia sol·licitud motivada pels interessats, es pugui justificar que aquesta classificació fonamentada en els epígrafs
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, no es correspon amb la realitat de producció de residus.
3. Previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, es podrà aplicar en casos excepcionals per afavorir un
millor funcionament del servei municipal de gestió de residus, la reducció de la fracció del resta a aquelles activitats
que facin la gestió d’aquesta fracció mitjançant un gestor privat, a requeriment de l’administració o per iniciativa
pròpia. En cap cas l’activitat tributarà un import menor al previst a l’article 15 que regula la quota mínima del
servei.
Article 15è. Quotes mínimes
Tributaran per quota mínima de 124,12 euros:
-

-

Les activitats subjectes al règim de recollida obligatòria i al pagament de la taxa, que acreditin disposar d'un
sistema integral de gestió de tots els residus que produeixin, per empresa degudament autoritzada per l'Agència
de Residus de Catalunya.
Les indústries ubicades fora dels polígons industrials, localitzades dins l'àmbit del servei de recollida
obligatòria, que disposin d'un sistema propi de gestió.
Les activitats classificades en el Grup C amb una superfície igual o inferior als 70 metres quadrats, que
acreditin, mitjançant declaració responsable, que les característiques de la seva activitat comporten una
generació irrellevant de paper degut a processos d’informatització i/o modernització.

Article 16è. Meritació i període impositiu
1. La taxa merita i neix l'obligació de contribuir des del moment que s'iniciï la recepció del servei, que hom entendrà
iniciada, atesa la seva naturalesa obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus estigui establert i en
funcionament.
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2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes meritaran el dia 1 de gener, i el període
impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei.
3. La quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d'alta o baixa en la prestació del servei.
Article 17è. Règim de declaració i ingrés
1. Dins el trenta dies hàbils següents a la data en que meriti 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 la quota que els correspongui. Cas que aquesta declaració no es produeixi, l'Ajuntament procedirà a la
regularització de la matrícula d'ofici i emetrà les liquidacions corresponents, sense perjudici de la facultat que la llei
atorga l'administració tributària de sancionar els incompliments formals i materials en el deure de declaració.
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 que s'hagi realitzat la declaració, o s'hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes es farà per padró anual, en el període que determini l'Ajuntament.
Article 18è. Infraccions i sancions
En relació al règim d’infraccions i sancions, relatiu a les taxes regulades en aquesta ordenança, s’aplicarà allò que
preveu la Llei General Tributària, l’Ordenança Fiscal General, i l’Ordenança reguladora de la Gestió de Residus.

III.- Taxa per la utilització del servei municipal de Deixalleria de Terrassa

Article 19è.- Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització del servei de deixalleria municipal, que actua com a
centre de recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització o disposició adequada a la normativa
vigent. L'obligació de pagament neix per la utilització del servei de deixalleria municipal, és a dir, per l’aportació
per part del subjecte passiu de residus municipals admesos de forma selectiva.
2. Els usuaris, les condicions d’ús del servei de deixalleria municipal, i les limitacions en quan als residus admesos,
sigui pel seu origen o naturalesa, s’estableixen en l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió de
residus de Terrassa, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de desembre de 2003, i en el Reglament d’ús del
servei de deixalleria municipal de Terrassa, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 30 de novembre de 2006.
3. No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa, fins als límits mensuals de lliurament de residus previstos en la
taula de l’art. 21è, les persones físiques o jurídiques que estiguin subjectes al pagament de la taxa sobre la de
gestió de residus generats als domicilis particulars o sobre la gestió de residus comercials.
Article 20è.- Subjectes passius.
Són considerats subjectes passius de la taxa per a la utilització del servei de deixalleria municipal, en concepte de
contribuents i per tant obligats al pagament de la taxa, els usuaris de la deixalleria, persones físiques o jurídiques que
utilitzin el servei, i que aportin els residus admesos d’acord amb el quadre de l’article 21è.
Article 21è.- Quota tributària.
La quota tributària es determina d’acord amb les tarifes previstes en el quadre següent, en relació amb els residus
aportats. D’acord amb el Reglament d’ús del servei municipal de deixalleria de Terrassa i l’Ordenança de la neteja
pública i la gestió de residus de Terrassa, no es podran lliurar residus que no estiguin especificats a la taula següent:
Per als no subjectes a la taxa del servei municipal de deixalleria, el límit mensual sense tarifa determina la seva
subjecció al pagament, a partir del mateix. Per a la resta de subjectes la tarifa s’aplicarà a partir de la primera unitat,
m3, Kg o equivalent.
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RESIDU
No especials
Envasos (llaunes, plàstics, brics i porexpan)
Vidre (ampolles o pla)
Paper – cartró
Restes vegetals
Mobles i estris vells
Aparells elèctrics i electrònics que no contenen
substàncies perilloses
Fustes
Olis vegetals
Metalls i ferralla
Pneumàtics cotxe, moto,
Pneumàtics bicicleta
Pneumàtics camió
Pneumàtics agrícoles
Tèxtil
Terres i runes
Especials
Aparells elèctrics i electrònics que contenen substàncies
perilloses
Bateries
Equips amb CFC (neveres i aires condicionats)
Làmpades fluorescents
Olis minerals
Piles
Radiografies
Residus especials en petites quantitats
Àcids
Aerosols
Bases
Cosmètics
Dissolvents
Envasos que han contingut substàncies perilloses
Fitosanitaris
Herbicides
Olis barrejats
Pintures i vernissos
Tòners
Extintors
Filtres de cotxe
Fibrociment

Límits mensuals
sense tarifa
Sense límit
Sense límit
Sense límit
250 kg o 1 m3
2 ut, 250 kg o 1 m3
Sense límit
200 kg o 1 m3
Sense límit
Sense límit
4 ut
4 ut
0 ut
0 ut
Sense límit
100 kg o 0,083 m3
Sense límit

Tarifa
0
0
0
0,122907 €/kg
0,147488 €/kg
11,565499 €/kg
0
0,086035 €/kg
0
0
2,568745 €/ut
0,639114 €/ut
14,896266 €/ut
27,617085 €/ut
0
0,086035 €/kg
0

Sense límit
Sense límit
10 ut o 1,5 kg
Sense límit
Sense límit
Sense límit

0
0
0
0
0
0,221232 €/kg

5 kg o 5 l
5 kg o 50 l
5 kg o 5 l
5 kg o 5 l
5 kg o 5 l
5 kg o 15 ut
5 kg o 5 l
5 kg o 5 l
5 kg o 6 l
5 kg o 4 l
5 ut
5 kg
5 kg
21 kg

0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,221232 €/kg
0,602484 €/kg

Article 22è.- Meritació de la taxa i ingrés.
La taxa per la utilització del servei de deixalleria municipal merita i neix l’obligació de contribuir en el moment en
que s’aportin per part de l’usuari els residus admesos, a l'entrada de les instal·lacions de la deixalleria. El pagament,
que té caràcter preceptiu, es realitzarà en el mateix moment de produir-se l’admissió.
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Article 23è.- Infraccions i sancions
En relació al règim d’infraccions i sancions, relatiu a les taxes regulades en aquesta ordenança, s’aplicarà allò que
preveu la Llei General Tributària, l’Ordenança Fiscal General i el Reglament d’Ús del Servei de Deixalleria
Municipal.

Disposicions transitòries
Primera.- Modificació del subjecte obligat formal al pagament en cas d'immobles arrendats.
En cas d'immobles arrendats, el propietari de l'immoble, substitut del contribuent d'acord amb els articles 3r i 10è
anteriors, i per tant obligat formal al pagament de la taxa, podrà sol·licitar el canvi de nom del rebut, per tal que
aquest sigui girat a nom del llogater com a contribuent, usuari del servei de gestió de residus, per l'exercici en que
aquest canvi sigui sol·licitat. El canvi haurà de ser sol·licitat de forma expressa i s'haurà d'aportar còpia del contracte
d'arrendament.
Aquesta disposició només podrà ser aplicada als contractes amb prorroga forçosa sorgits en el marc de la Llei
d'Arrendaments Urbans de 1964 i els que s'hagin produït en el marc del Reial Decret Legislatiu 2/1985 de 30 d'abril
que es trobin en règim de prorroga forçosa equiparable a l'existent en la LAU de 1964.
En els casos que no coincideixi l'ocupant actual a títol d'arrendatari amb el del titular del contracte com a tal, per
haver-se operat cessions o subrogacions contractuals, l'arrendador acreditarà aquest extrem amb la documentació
que disposi, havent d'identificar la persona de l'actual arrendatari, el títol d'ocupació d'aquest i la data d'ocupació.
La sol·licitud de canvi de nom en el rebut haurà de ser sol·licitada abans que finalitzi el període voluntari de
cobrament de la taxa, previst en l'article 11è de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i
Altres Ingressos de Dret Públic Locals, i el rebut haurà d'estar pendent de pagament.
Segona.- L’aplicació de la bonificació per bon comportament ambiental sobre recollida selectiva, prevista en
l’apartat 2.1 de l’article 5è de la present ordenança, romandrà suspesa en tant en quant la implantació de la recollida
selectiva de les diferents fraccions no tingui caràcter homogeni en el conjunt de la ciutat i, per tant, les dades
comparatives en relació amb la població siguin equiparables. L’Ajuntament durà a terme un estudi en el qual es
determinarà, amb el vist-i-plau de la Comissió de Seguiment del model de gestió de residus, a partir de quin moment
es podrà tornar a aplicar aquesta bonificació.
Tercera.- Les activitats i establiments que s’hagin acollit a la bonificació prevista a l'article 12è, apartat 4, 1r, i que
es trobin acollits a un conveni de prevenció i minimització de residus, disposaran d’un termini de dos anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta disposició, per renovar les seves adhesions i proposar el manteniment de les mesures a
les quals s’havien acollit o proposar-ne de noves, en funció dels resultats obtinguts en relació a la prevenció de
residus. El procés de renovació s’instrumentarà a través dels gremis i associacions amb els quals l’Ajuntament hagi
subscrit convenis d’aquesta naturalesa, que col·laboraran amb les activitats i amb l’Ajuntament en l’avaluació del
resultat de l’aplicació de les mesures de prevenció, i comportarà un compromís formal en relació amb el
manteniment o modificació de les mesures a les quals es van acollir.
Quarta.- Transitòriament, les famílies nombroses que el 2016 hagin gaudit de la bonificació del 50% per trobar-se
en el tram A) d’ingressos, i que per al nou exercici es mantinguin en el mateix tram d’ingressos que l’exercici 2016,
continuaran gaudint del 50% de bonificació.

Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple el dia 28 d’octubre de 2016, i que ha quedat
aprovada definitivament el dia 21 de desembre de 2016, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i
mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
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ANNEX I: GRUPS DE CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS D'ACORD AMB ELS RESIDUS QUE
GENEREN
GRUP
GRUP A
GRUP B

GRUP C

GRUP D

GRUP E

TIPUS ACTIVITAT PER PRODUCCIÓ
GENERADORS DE REBUIG
GENERADORS DE REBUIG I CARTRÓ
Comerç major de productes no alimentaris
Comerç menor de tèxtil, pell i calçat
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica
Comerç minorista articles llar i construcció
Comerç minorista vehicles i combustibles
Comerç minorista vins i begudes
Estancs
Comerç minorista béns usats
Altre comerç minorista
Serveis telefònics i altres
Instal·lacions i muntatges
Acabats d'obra
Salons bellesa i estètica
GENERADORS DE REBUIG I PAPER
Editorials i arts gràfiques
Serveis financers
Entitats d'assegurances
Serveis promoció immobiliària
Serveis gestió propietat immobiliària
Agències de viatges
Serveis de publicitat i rel. Públiques
Serveis fotogràfics (amb comerç menor) i fotocopiadores
Consultoris mèdics
Clíniques veterinàries
Serveis jurídics, tècnics, comptables
Serveis administratius
Biblioteques i museus
Centres d'ensenyament sense menjador
Centres i organismes oficials. Radio, televisió i
Comunicacions
Loteries
Professionals
GENERADORS DE REBUIG, ENVASOS I/O VIDRE
Espectacles teatrals, musicals i taurins
Sales de ball i discoteques
Activitats de joc, recreatives
Instal·lacions esportives, gimnasos
Cinemes
Bars (sense cuina), cafeteries, gelateries, orxateries
Comerç minorista de pa i pastisseria amb servei de
degustació
Altres hospedatges
GENERADORS D'ORGANICA, REBUIG I CARTRO
Comerç major de productes alimentaris
Comerç minorista de productes alimentaris
Comerç minorista de pa i pastisseria amb obrador

EPIGRAF IAE
Resta
613, 614, 615, 617, 619
651
652, 835 Sec.2,
653
654.1,654.2,654.5,655
645
646.1
656
659
761
504
501.3,505
972, 887 Sec. 2
474,476
811,812,819,831
821,822,823,832
833
834
755
844,845,846
973,493
942.1,942.9,943,944
945
841, 842, 843
849,847
966
931.3,932,933
964,761
982.1
Secció 2 excepte 835 i 887
965.1,965.2,965,5
969.1
969.2,969.3,969.4,969.5,969.6,981
968.1,967.1,942.2
963.1
672,673,674,675,676
644.1
684,685,686,687
612
641,642,643,644.2 a 644.6,647
644.1
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GRUP F

Comerç minorista de flors, plantes
659.7
Supermercats i similars
661.1,661.2,661.3,662.1,662.2
Rostisseries
677.9
GENERADORS D'ORGANICA, REBUIG, PAPER, CARTRO, ENVASOS I VIDRE
Hotels
681-682-683
Bars-restaurant (amb cuina)
673.2
Restaurants i caterings
671-677
Assistència i serveis socials
951
Col·legis majors i residències estudiants
935.1,935.2
Centres d'ensenyament amb menjador
931.1,931.2,931.4,931.5
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ANNEX 2: LLISTA D’ACCIONS A ACOLLIR-SE SEGONS TIPOLOGIES D’ESTABLIMENTS
(De l’article 12.4 de l’Ordenança)
Bars i restaurants
- Eliminar els plats, gots i coberts de plàstic (MINIMITZACIÓ)
- Eliminar els productes d’un sol ús als banys (gots de plàstic, sabons preenvasats, mostres de gel de dutxa, etc.),
donant preferència als productes recarregables (MINIMITZACIÓ)
- Servir aigua en ampolles de vidre retornable (MINIMITZACIÓ)
- Evitar els productes preenvasats de pastisseria (dolça i salada) (MINIMITZACIÓ)
- Servir preferentment ampolles d’aigua grosses en comptes de vàries de petites (MINIMITZACIÓ)
- Reduir les estovalles individuals de paper o de paper plastificat d’un sol ús, així com els tovallons de paper
(MINIMITZACIÓ)
- Servir llet envasada en ampolles retornables de vidre (MINIMITZACIÓ)
- Utilitzar sucreres, tant pel sucre en pols com pels terrons, eliminant el sucre embolicat (MINIMITZACIÓ)
- Fer el compostatge casolà de la brossa orgànica generada a l’establiment (MINIMITZACIÓ)
- Donar preferència als proveïdors que presentin almenys una certificació de qualitat ambiental (ISO 14001,
productes ecològics, etc.) (GESTIÓ)
- Incorporar i donar preferència a les marques amb envasos de vidre (CONSUM)
- Reduir els embalatges de transport d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Incloure productes d’alimentació amb certificació ecològica (CONSUM)
Comerços en general
- Eliminar l’oferta de bosses de plàstic gratuïtes i substituir-les per mitjans propis del comprador (cistells,
carretons, bosses de roba…) i/o facilitar caixes de cartró buides per endur-se els productes comprats. L’oferta
de bosses de l’establiment es pot mantenir fixant-les un preu (MINIMITZACIÓ)
- Substituir la bossa de plàstic per la bossa compostable, quan sigui inevitable facilitar bossa (MINIMITZACIÓ)
- Donar preferència als productes amb embolcalls i/o envasos reciclats (MINIMITZACIÓ)
- Permetre als clients de deixar els embolcalls sobrants de cartró i porexpan net en el punt de venda (GESTIÓ)
- Evitar o reduir les safates de porexpan o de plàstic dels productes preenvasats i frescos (MINIMITZACIÓ)
- Introduir un mínim de dues vegades l’any una oferta tipus 3x2 pels productes ecològics (CONSUM)
- Evitar els aerosols i oferir productes sense gasos propel·lents (CONSUM)
- Oferir productes de comerç just i i solidari (CONSUM)
- Sobre els detergents líquids i productes afins, donar preferència als concentrats (de recàrrega)
(MINIMITZACIÓ)
- Reincorporar el sistema d’envasos retornables per almenys un tipus de producte: refrescos, cervesa, aigua, llet,
etc. (MINIMITZACIÓ)
Alimentació
- Oferir i promocionar productes en envasos retornables (MINIMITZACIÓ)
- Ampliar l’oferta i promocionar productes envasats en vidre (MINIMITZACIÓ)
- Suprimir safates de plàstic o porexpan i les oueres de plàstic d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Utilitzar paper encerat biodegradabe per embolicar formatges, carns i productes de xarcuteria general, evitant
l’ús de papers plastificats (MINIMITZACIÓ)
- Evitar el sobreempaquetatge superflu suprimint el paper d’embolicar o bé les bosses de plàstic
(MINIMITZACIÓ)
- Oferir i promocionar productes i envasos de gran format (MINIMITZACIÓ)
- Oferir i promocionar productes d’agricultura i ramaderia ecològica (CONSUM)
- Reduir els embalatges de transport d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Tenir en compte criteris ambientals en l’edició de la seva publicitat (CONSUM)
- Incorporar i donar preferència a les marques amb envasos de vidre pels sucs de fruita, els iogurts líquids, les
conserves, les begudes, etc (MINIMITZACIÓ)
- Eliminar els guants de plàstic d’un sol ús per a manipular la fruita, la verdura i productes afins
(MINIMITZACIÓ)
- Suprimir les oueres de plàstic d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
Farmàcies
- Reduir embalatges de transport d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Recollir medicaments usats i radiografies (GESTIÓ)
- Recollida selectiva del paper de les receptes, etc (GESTIÓ)
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Bricolatge, Ferreteria, Electricitat…
- Oferir i promocionar productes de bricolatge de línia ecològica (CONSUM)
- Posar a la venda i promoure productes amb menys embalatge (MINIMITZACIÓ)
- Reduir els embalatge d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Incorporar a la seva oferta bombetes de baix consum (CONSUM)
- Incorporar a la seva oferta piles recarregables i carregadors (CONSUM)
- Recollir les bombetes i els fluorescents fosos i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ)
- Recollir equips informàtics obsolets i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ)
- Oferir productes de bricolatge de línia ecològica (CONSUM)
Forns de pa
- Oferir i promocionar l’envàs retornable (MINIMITZACIÓ)
- Ampliar l’oferta de productes envasats en vidre (MINIMITZACIÓ)
- Evitar els productes preenvasats de pastisseria (MINIMITZACIÓ)
- Reduir els embalatges de transport d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Evitar les bosses de plàstic i reduir els papers d’embolicar, promocionant la bossa del pa (MINIMITZACIÓ)
Papereries
- Oferir materials d’oficina menys agressius (CONSUM)
- Oferir materials de cartró (MINIMITZACIÓ)
- Oferir tòners i cartutxos recarregables (MINIMITZACIÓ)
- Evitar productes amb sobreempaquetat superflu (MINIMITZACIÓ)
- Reduir els embalatges de transport d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Evitar l’ús de papers plastificats (MINIMITZACIÓ)
- Recollir els tòners de les fotocopiadores i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ)
- Recollir tòners i cartutxos de tinta d’impressora usats i dur-los a la deixalleria o a l’Ajuntament (GESTIÓ)
- Oferir productes de papereria o copisteria en paper reciclat i sense clor (MINIMITZACIÓ)
Productes naturals
- Oferir i promoure la venda a doll (MINIMITZACIÓ)
- Ampliar l’oferta i promoure productes envasats en vidre (MINIMITZACIÓ)
- Suprimir les safates i oueres de plàstic d’un sol ús (MINIMITZACIÓ)
- Oferir productes d’higiene personal ecològics (CONSUM)
- Tenir en compte criteris ambientals en l’edició de la seva publicitat (CONSUM)
Activitats professionals (i assimilades) en oficines
- Donar preferència a la utilització de paper reciclat (CONSUM)
- Utilitzar vies de transacció electrònica amb clients, proveïdors i altres (MINIMITZACIÓ)
- Utilitzar mitjans i sistemes d’arxiu preferentment electrònics (MINIMITZACIÓ)
- Utilitzar tòners i cartutxos recarregables (CONSUM)
- Evitar l’ús de papers plastificats (CONSUM)
- Recollir els tòners de les fotocopiadores i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ)
- Recollir tòners i cartutxos de tinta d’impressora usats i dur-los a la deixalleria (GESTIÓ)
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