
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2021000008  
Caràcter: Sessió extraordinària 
Data: 8 de novembre de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:44 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 2r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia   (ERC– AM) 

Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
José Fernando Palau Masip, Regidor   (ERC– AM) 

Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora  (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  

Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 

Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió: 
 

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es 
comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

1.0.- Aprovar l’expedient de derogació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de les taxes 
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans, i 
aprovació provisional de la nova ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per la 

recollida i tractament de residus municipals de Breda. 
 
Antecedents  

 
L’Ajuntament de Breda disposa d’una ordenança fiscal, la número 13, que regula la taxa pel servei de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries  i altres residus sòlids i urbans. Arran de l’entrada en 

funcionament del nou sistema de recollida porta a porta, aquesta ordenança ha quedat obsoleta en el 
sentit que no incorpora bonificacions a favor dels contribuents que acreditin una bona gestió dels 
residus.  

 
Per aquest motiu, l’Ajuntament va encarregar al Consell Comarcal de la Selva que elaborés un nou 
model d’ordenança justa, que preveiés una quota fixa o general i un quota variable en funció de la 

gestió que faci l’usuari del servei al llarg de l’any.  
 
Recentment el Consell Comarcal, en el marc de l’encàrrec realitzat, ha presentat una nova ordenança 

fiscal que ha substituir a l’actual, juntament amb una memòria econòmica que opera com estudi 
econòmic financer de la taxa.  
 

L’estudi econòmic calcula el cost anual total del servei, que inclou la gestió de la deixalleria, en 
475.479,82 euros.  
 

En quan a previsió d’ingressos derivats de la taxa es preveu un total de 322.375,95 €, distribuïts de la 
següent manera: recaptació bruta de la taxa domiciliaria del sistema porta a porta de 272.530,94 €, 
més 3.319,73 € de la recaptació de la taxa de disseminats, més 46.229,29 € de la taxa comercial.  

 
En tots els casos es preveu que la quota total a ingressar estigui integrada per una quota fixa o 
general i una altra variable a les quals se’ls aplicarà unes bonificacions ambientals en funció del bona 

gestió que l’usuari faci del servei.  
 



 

 

El servei també es finança a través dels pressupostos municipals amb els ingressos procedents del 
Sistema Integrat de Gestió (SIG), com ECOEMBES i ECOVIDRIO i la venda de material reciclat, com 
el paper cartró, que està valorat amb un total de 114.915,95 euros.  

 
La proposta d’ordenança estableix que aquest servei és de recepció obligatòria, per raons de 
salubritat ciutadana, d'acord amb el que disposa l'article 155 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria-intervenció favorable i amb 

observacions, entre les quals fa constar que l’aprovació i derogació de les ordenances fiscals 
municipals és competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i requereix el vot favorable de la majoria absoluta 

de conformitat amb el que preveu l’article 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 

Legislació aplicable  
 
Articles 15 a 19 i 20.4.s) i 57 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 (TRLHL).  
 
Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, 

 
Els articles 22.2.e), i 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Article 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Article 155 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals.  
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents:  

 
Primer.- Aprovar derogar i deixar sense efectes la vigent ordenança fiscal número 13 reguladora de 
la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans.  

 
La pèrdua de la vigència de l’ordenança es produirà en el moment que s’aprovi amb caràcter definitiu 
la nova ordenança fiscal que s’aprova simultàniament en els presents acords.  

 
Segon.- Aprovar amb caràcter provisional, l’establiment d’una nova ordenança fiscal , reguladora de 
la taxa per la recollida i tractament de residus municipals de Breda,  que se li assigna el mateix 

número 13 en el llibre d’ordenances en substitució de l’anterior,  d’acord amb el termes següents:  
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA I 

TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE BREDA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del previst pels articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls 

contaminats 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 la taxa pel servei de recollida, transport i tractament o 
gestió d’escombraries i altres residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.  

 
El servei anteriorment esmentat es declara, per raons de salubritat ciutadana, de recepció obligatòria, 
d'acord amb el que disposa l'article 155 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Article 2. Definicions 

1. Residus municipals domèstics: els residus domèstics i també els residus de comerços i d'oficines i 
serveis i d'altres residus que, per llur naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus 
domèstics. 



 

 

No es consideren residus municipals domèstics els que, per al seu tractament requereixen 
mesures especials, com són les runes d'obres, els residus de cendres i escòries de calefacció 
central, els residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris, residus de tipus industrial no 

assimilables a domèstics, els detritus humans, les matèries i els materials contaminants, 
corrosius, les matèries i els materials la recollida, tractament o disposició del rebuig dels quals 
requereixen l'adopció de mesures higièniques o de seguretat especials, i aquells especificats a 

l'article 4 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de Residus. 

2. Cubell: element de contenció rígid i tancat que és usat per un habitatge unifamiliar per a dipositar 

els residus separats per fraccions i lliurar-los perquè siguin recollits porta a porta. Els de les 
fraccions subjectes a gravamen/bonificació han de portar el seu tag RFID identificatiu. 

3. Bujol: element de contenció rígid i tancat que és usat per un establiment comercial per dipositar 

els residus separats per fraccions i lliurar-los perquè siguin recollits a la porta de l’establiment. Els 
de les fraccions subjectes a gravamen/bonificació han de portar el seu tag RFID identificatiu.  

4. Habitatges disseminats: llars de fora del nucli urbà que no tenen servei de recollida de residus 

Porta a Porta (PaP), per exemple, masies aïllades.  
5. Àrees d’aportació: àrees tancades amb contenidors per a les 5 fraccions on es poden dipositar els 

residus domèstics. Cal el consentiment de l’Ajuntament per poder-ne fer ús. 

6. Establiment comercial: locals i punts de venda fixos en els quals s'hi exerceixen regularment 
activitats comercials de venda de productes a l'engròs o al detall, de prestació al públic de serveis 
d'aquesta naturalesa, així com qualsevol altre recinte acotat que rebi aquesta qualificació en virtut 

d’una disposició legal o reglamentària. 
 
Article 3. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de recollida, transport, tractament i 
eliminació de residus municipals domèstics generats als habitatges particulars o de residus 
assimilables a domèstics generats als establiments comercials/ac tivitats econòmiques A aquests 
efectes, segons disposa l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei Reguladora de Residus, s'entén per recollida l'operació consistent a recollir, 
classificar i/o agrupar residus per a transportar-los; s'entén per transport l'operació de trasllat dels 
residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o disposició de la 

resta. 
2. Atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, el fet imposable s’entendrà realitzat quan el 

servei municipal de recollida de residus estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs 

on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.  
3. Pels habitatges i locals que es trobin actualment en construcció, la data d’inici de la utilització del 

servei coincidirà amb la data d’obtenció del certificat de final d’obra o autorització d’obertura de 

l’activitat. 
 
Article 4. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es 
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ocupin o 
utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el 

servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari o de posseïdor o 
usuari del local o habitatge per qualsevol títol, fins i tot a precari.  

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al pagament de la 

quota de la taxa, el propietari dels habitatges, locals, establiments o solars, el qual podrà 
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei tal 
com disposa l’article 23.2 del Reial Decret Legislat iu 2/2004. 

3. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables 
als municipals i tinguin contractat un gestor autoritzat per la recollida i el transport dels residus 
generats per l’activitat vindran obligats a presentar una sol·licitud de no subjecció de la taxa 

davant l’Ajuntament abans del 15 de febrer, que haurà d’anar acompanyada de la documentació 
justificativa (Apartat 8.2.1 i 8.2.2). 

4. Una vegada acreditat, l’acreditació serà vigent mentre duri la vigència del contracte. Durant 

aquest període caldrà presentar anualment abans del 15 de febrer la documentació justificativa de 
l’apartat 8.2.2. 

5. Quan caduqui el contracte, , l’acreditació s’haurà de tornar a fer efectiva abans del 15 de febrer 

de l’any següent tal i com indica l’article 8.2.. En cas que en el termini indicat no es porti a terme 
l’esmentada acreditació, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests 
residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull  al sistema de recollida i 

transport que té establert la Corporació i, per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa 
aquí regulada. 



 

 

 
Article 5. Meritament i cobrament 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’ iniciï la realització del servei, 

que s’entendrà iniciat, atesa la seva condició de recepció obligatòria, quan el servei municipal de 
recollida de residus estigui establert i en funcionament en els carrers on figurin habitatges, locals o 
establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.  

Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es cobraran en dues vegades:  
- La quota general o fixa. 
- La quota variable. 

Totes les altes, baixes i modificacions tindran efecte a partir de l’any natural següent de l’exercici a 
l’alta, baixa o modificació. 

 
Article 6. Quota tributària domiciliària 
1. Habitatges que gaudeixen de recollida porta a porta (PaP): 

a. En el cas dels habitatges que tinguin recollida PaP la tarifa consistirà en una quota 
general més una quota variable que dependrà del nombre de lliuraments de la fracció resta i de 
la fracció orgànica (FORM). 

b. La quota general o fixa per llar serà de 124,56 euros anuals. 
c. La quota variable serà el resultat de tres components i es determinarà el seu càlcul 
segons el següent: 

1. El registre de recollides dels cubells de FORM i de resta es fa mitjançant els tags RFID 
electrònics incrustats als respectius cubells i el registre d’accés a les àrees es fa 
mitjançant el clauer electrònic. 

2. El nombre de lliuraments del cubell de resta realitzats a l’any, amb un preu de 
lliurament del cubell de 20 litres de resta de 2,5 euros. S’estableix un mínim de vuit 
lliuraments a l’any per tots els contribuents. 

3. Un descompte de 0,25 euros per cada lliurament de cubell de 20 litres de FORM que 
excedeixi els 36 lliuraments anuals. A efectes de càlcul del descompte, no es 
computaran els 36 primers lliuraments. S’estableix un descompte màxim de 20 € 

anuals per contribuent. 
4. El nombre d’entrades anuals a les àrees d’emergència per aquells que ho justifiquin 

degudament, amb un preu de 2,5 euros per entrada. Aquestes entrades se sumaran al 

nombre de lliuraments de cubell de 20 litres de resta i computaran com a lliurament de 
resta a l’hora de calcular si s’arriba al mínim. 

5. A cada exercici es cobraran els lliuraments realitzats durant el període de 1 de gener a 

30 de novembre de l’any en curs i de 1 de desembre a 31 de desembre de l’any 
anterior. 

2. Habitatges disseminats que no gaudeixen de recollida PaP i utilitzen àrees d’aportació 

específiques: 
a. La tarifa dels habitatges disseminats té una quota general o fixa i una quota variable 
que dependrà del % de recollida selectiva (RS) assolit a l’àrea d’aportació que utilitzi cada 

contribuent.  
b. La quota general o fixa per llar disseminada serà de 57,92 euros/any.  
c. El coeficient aplicat als usuaris de l’àrea “i” es defineix segons la fórmula següent: 

 
On: 

= %RS de l’àrea “i”.  

= %RS mitjana ponderada del total d’àrees.  

d. La quota variable serà el resultat de multiplicar el coeficient de cada àrea per un 
import de 14,48 euros/any. 

e. Pel càlcul del % de RS de l’àrea “i” i del % de RS de totes les àrees es faran servir les 
dades de pesatges dels contenidors de totes les fraccions de les àrees d’aportació,  que 
efectuarà l’empresa de recollida durant el període de 1 de gener a 30 de novembre de l’any en 

curs i de 1 de desembre a 31 de desembre de l’any anterior.  
3. Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la d’habitat ge, 

correspondrà tributar per la de major import, sempre que es tracti del mateix subjecte passiu. Si 

no és així, es tributarà per les dues taxes. 
4. En locals on es desenvolupi més d’una activitat econòmica de les indicades a l’article 7.2 de la 

present ordenança, correspondrà tributar només per la tarifa de l’activitat més elevada.  



 

 

 
Article 7. Quota tributària comercial 
1. La quota tributària comercial també consistirà de dues parts: una quota general o fixa en funció de 

l’activitat que desenvolupa l’establiment i una quota variable en funció de la generació de fracció 
resta, de fracció envasos i de fracció FORM. 

2. La quota general o fixa en funció del tipus d’activitat comercial respondrà a la taula següent:  

 

Epígraf Tipus d’activitat euros/any 

1 Indústries, tallers, altres 165,18 

2 Activitats de construcció, reparació, instal·lació 99,11 

3 Activitats professionals  

3.1 Activitats professionals i oficines 79,29 

3.2 Bancs i caixes 125,54 

4 Arts gràfiques 92,50 

5 Petit comerç no alimentari  

5.1 Comerç de tèxtil, calçats, papereria i complements 99,11 

5.2 Farmàcies, perfumeries, òptiques i cosmètiques 105,72 

5.3 Comerç de venda de maquinaria, electrodomèstics, tintoreries 112,33 

6 Serveis sanitaris  

6.1 Centres d’estètica i perruqueries 105,72 

6.2 Clíniques (veterinàries, dentals, de fisioteràpia) 118,93 

7 Petit comerç alimentari  

7.1 Comerç petit d’alimentació 85,90 

7.2 Forn de pa 66,07 

7.3 Floristeries 85,90 

7.4 Comerç multiproducte, carnisseries i botàniques 264,30 
8 Establiments de restauració i allotjament  

8.1 Restaurant 396,44 

8.2 Establiments de càtering i menjars preparats 165,18 

8.3.1 Bars i cafeteries de 1a categoria (resta, FORM, paper i cartró, envasos i vidre) 185,90 

8.3.2 Bars I Cafeteries de 2a categoria (resta, FORM, paper i cartró, envasos i vidre) 85,90 

8.4 Fondes i hotels 330,37 

8.5 Cases rurals 132,15 

8.6 Residències geriàtriques i llars d’infants  462,52 

9 Cases de colònies 441,29 

10 Càmpings 441,29 

3. La quota vairable de les activitats s’establirà en funció del tipus de servei que gaudeixen: 

a. La quota variable per a les activitats que gaudeixen de la recollida porta a porta, els 
imports de la qual es troben detallats a la taula següent, es determinaran en funció de:  

 El volum anual de FORM sol·licitat 

 El volum anual d’envasos sol·licitat 

 El volum anual de resta sol·licitat i el nombre de lliuraments anuals realitzats per les 
activitats amb recollida porta a porta. 

b. La quota variable per a les activitats que no gaudeixen de la recollida porta a porta i/o 
utilitzen l’àrea d’aportació, els imports de la qual es troben detallats a la taula següent, es 
determinaran en funció de: 

 El volum anual de FORM sol·licitat 

 El volum anual d’envasos sol·licitat 

 El volum anual de resta sol·licitat i el nombre de lliuraments anuals realitzats a l’àrea 
d’aportació. 

 

Volum (l) 
Bujol resta 

Preu resta 
(euros/lliurament) 

Volum (l) Bujol 
FORM 

Preu anual FORM 
(euros/any) 

Volum (l) 
bujol 

envasos 

Preu anual 
envasos 

(euros/any) 

20 2,50 20 27,80 40 29,75 

40 4,73 90 110,10 90 63,60 

90 10,08 120 141,80 120 75,87 

120 12,69   240 151,74 

240 22,40   360 200,83 

360 33,60   1.100 572,73 

1.100 102,67     



 

 

4. En cas de modificacions en els volums sol·licitats, únicament s’aplicaran a l’exercici següent les 
sol·licituds realitzades abans del 30 de novembre de l’exercici anterior. 

5. Únicament els contenidors estandarditzats i amb el corresponent tag identificatiu seran recollits 

pel servei. 
6. En cas que l’activitat no disposi de contenidors d’alguna de les fraccions gravades i que no es 

justifiqui per disposició de gestor privat o bé per no activitat, se li cobrarà el volum màxim per la 

fracció corresponent. 
7. En el cas de la fracció resta, quan l’activitat no pugui efectuar el lliurament en el sistema de 

recollida porta a porta, se li cedirà el clauer electrònic de l’àrea d’emergència i cada ús de la 

mateixa computarà per la taxa com un lliurament de resta. 
8. Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la d’habitatge, 

correspondrà tributar per la de major import, sempre que es tracti del mateix subjecte passiu. Si 

no és així, es tributarà per les dues taxes. 
9. En locals on es desenvolupi més d’una activitat econòmica de les indicades a l’article 7.2 de la 

present ordenança, correspondrà tributar només per la tarifa de l’activitat més elevada. 

 
Article 8. No subjecció 
1. No estaran subjectes a la taxa per la recollida d’escombraries, els propietaris d’habitatges que 

acreditin mitjançant informe expedit pel tècnic competent en la matèria, que l’habitatge no reuneix 
les condicions mínimes d’habitabilitat, acompanyat dels documents que acreditin que s’han donat 
de baixa els subministraments de llum i aigua de l’habitatge. En aquests casos es donarà de 

baixa a l’any següent a la presentació de la documentació i es mantindrà en aquesta situació 
mentre no variïn les circumstàncies que donen lloc a no subjecció.  

2. Podran declarar-se no subjectes a la taxa els establiments comercials i industrials que generin 

residus assimilables a municipals que disposin d’un servei propi de gestió, recollida i tractament  
de residus i ho acreditin a l’ajuntament abans de l’últim dia natural del mes de febrer, mitjançant el 
que determinen els dos punts subsegüents. L’esmentada acreditació serà vigent mentre el 
contracte estigui vigent. Durant el període de vigència del contracte caldrà que anualment es 

presenti la documentació justificativa del punt subsegüent 2.2:.  
2.1.  Per sol·licitar la no subjecció, el subjecte passiu ha d’acreditar:  
a) No ser beneficiari del servei municipal de recollida de residus.  

b) Disposar d’un contracte de tractament amb el destinatari (planta final de tractament) de cada 
fracció de residus. 
 

El destinatari ha de ser un gestor autoritzat inscrit en el Registre de persones gestores de 
residus de Catalunya (consultable a la web de l’ARC  http://residus.gencat.cat/es acreditat 
mitjançant el seu codi de gestor (codi E-). El contracte es pot formalitzar de qualsevol de les 

dues formes següents: 
a 1) Directament entre l’establiment productor (P-) i el destinatari (E-). En aquest cas 

s’entén que el productor actua com a operador. 

a 2) Entre un Agent o Negociant (operador registrat en el Registre general de gestors de 
residus de Catalunya, acreditat amb el seu codi A-/N-), i el destinatari (E-). 

El contracte ha de contenir com a mínim la següent informació:  

 Durada determinada del contacte 

 Dades específiques dels contractants 

 Volum de contenització per a cada fracció. 

 Freqüència de recollida per a cada fracció. 

 Descripció del residu i la seva codificació LER (segons la Llista Europea de 
Residus) 

 Tractament que es realitzarà a cada fracció. Aquest tractament ha de ser una 

valorització per a totes les fraccions excepte la resta. 
c) Certificat emès per l’empresa transportista amb el compromís de transportar el residu on 

indiqui l’operador (productor, agent o negociant) amb el detall de les plantes de destí. 

2.2. La documentació justificativa anual de la correcta gestió del residus a presentar durant la 
vigència del contracte serà la següent:  

 Declaració responsable de no ser beneficiari del servei de recollida de residus municipals 
i del compliment del contracte presentat a la sol·licitud. 

 La declaració ha d’incloure la indicació dels pesos anuals gestionats per cada fracció de 
residu i el centre de tractament de destí. 

 Factures i/o fulls de seguiment (per un sol mes de l’any en curs ) dels residus gestionats 

on consti clarament el tipus de residu, la codificació del mateix, el pes i la data de 
recollida. 



 

 

 Certificat (per un sol mes de l’any en curs) del gestor de residus acreditat per l’Agència 
de Residus de Catalunya amb indicació dels pesos anuals gestionats per fracció i el 
centre de tractament de la mateixa. 

 Només s’acceptaran codis de residus catalogats com a municipals o assimilables, 

segons el Codi Europeu de Residus o el Codi Català de Residus.  
 
Article 9. Responsables i altres obligats al pagament 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 38 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

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 10. Bonificacions sobre la quota fixa de caire social sobre la part fixa de la quota 
domiciliària 
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de:  

 
1. Una bonificació del 50% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i 
que reuneixin alguna de les condicions següents:  

 
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari 
mínim interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari.  

b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el sa lari mínim 
interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari.  
 

La sol·licitud per gaudir d’aquests beneficis fiscals s’haurà de presentar com a màxim el 15 de febrer 
de cada exercici.  
 

El subjecte passiu haurà d’acreditar:  
a. Certificat de convivència.  
b. Contracte de lloguer.  

c. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o certificat 
anual de la pensió que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball de la Generalitat 
que acrediti la situació d’aturat i la quantia de la prestació.  

d. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital.  
 
2. Una bonificació del 25% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin  i 

que reuneixin alguna de les condicions següents:  
 
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari 

mínim interprofessional i que es trobi en situació de propietari.  
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim 
interprofessional i que es trobi en situació de propietari.  

La sol·licitud per gaudir d’aquests beneficis fiscals s’haurà de presentar com a màxim l’últim dia 
natural del mes de febrer de cada exercici.  
 

El subjecte passiu haurà d’acreditar:  
a. Certificat de convivència.  
b. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o certificat 

anual de la pensió que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball de la Generalitat 
que acrediti la situació d’aturat i la quantia de la prestació.  
c. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital.  

 
Article 11. Reduccions fiscals de caire ambiental sobre la part fixa de la quota domiciliària  
1. Gaudiran d’una reducció sobre la quota general o fixa de la taxa del 16%, aquells contribuents 

domiciliaris que acreditin l’autogestió de les restes orgàniques a través del compostatge casolà.  
El subjecte passiu haurà de complir els següents condicionants: 
1. Tramitar a l’Ajuntament l’adhesió a la campanya “A la Selva fem compost” i donar-se d’alta a 

efectes de formar part del registre de la Xarxa Comarcal de Compostatge gestionat pel Consell 
Comarcal. 
2. Utilitzar el/s compostador/s facilitat/s pel Consell Comarcal o adquirit/s pel seu compte o 

realitzar compostatge en pila o femer. 
Tots els supòsits seran susceptibles de rebre inspecció per part d’un tècnic comarcal o municipal 
per tal de verificar el correcte funcionament del procés de compostatge, circumstància que serà 



 

 

acreditada mitjançant informe tècnic corresponent. Tanmateix, es podrà requerir a l’interessat 
l’acreditació del compliment dels condicionants anteriors.  
Les anteriors reduccions en funció del sistema de compostatge no són acumulables, cada 

habitatge és susceptible de rebre una sola reducció. 
Aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant 
l’Ajuntament, abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes. 

L’import anual de la reducció serà prorratejat per mesos naturals en els supòsits de nova 
adquisició o baixa dels compostadors per part de l’interessat.  

2. Gaudiran d’una reducció de la quota general o fixa de la taxa de fins el 15% e ls subjectes passius 

que acreditin documentalment entrades a la Deixalleria municipal de Breda. Es tindran en compte 
les entrades efectuades durant l’exercici anterior. Les reduccions es donarien en funció del 
següent: 

a. D’una reducció del 7 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització de 6 
entrades anuals. 

b. D’una reducció del 15 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització igual 

o superior a les 7 entrades anuals. 
Per poder gaudir de la bonificació, s’hauran de complir les següents condicions: 
a) Aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus:  

Residu aportat Quantitat 

mínima 

Unitats 

Fusta I ferralla 0,25 Metre 
cúbic 

Runa generada per particulars 0,50 Metre 
cúbic 

Vidre pla 5,00 Quilograms 

Voluminosos petits o petits RAEEs 5,00 Unitat 

Voluminosos grans, matalassos o grans RAEEs 1,00 Unitat 

Piles, fluorescents o bombetes o tòners i tintes o CD’s  10,00 Unitat 

Altres residus especials (Dissolvents, pintures, detergents, 
fitosanitaris, àcids, bases etc.) 

10,00 Litres 

Bateries de cotxe 1,00 Unitat 

Olis vegetals o minerals 2,00 Litres 

Pneumàtics 1,00 Unitat 

Roba 1,50 Quilograms 

Nota: Les quantitats màximes ja venen regulades pel Reglament de la deixalleria.  
c) No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida municipal a la via 

pública (vidre, paper i cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig).  
Aquesta reducció s’aplicarà automàticament a la quota general o fixa de la taxa de residus de 
l’habitatge l’any següent de les entrades efectuades a la deixalleria, prèvia verificació del compliment 

dels condicionants anteriors per part del Consell Comarcal de la Selva.  
 
Article 12. Acreditament i període impositiu 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del 
servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei 
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges 

utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.  
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de 

cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsit s d’inici o 

cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstància. En aquests casos la taxa es prorratejarà segons el previst a l’Ordenança Fiscal 
General de l’ajuntament.  

 
Article 13. Declaració i ingrés 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els 

subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la 
declaració d’alta corresponent i ingressaran simultàniament la quota que els correspongui, segons 
el que estableixen els articles 6 i 7. 

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que 
figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir 
del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.  

3. El cobrament de les quotes de la taxa s’efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament. 



 

 

 
Article 14. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa Reglament comarcal de gestió 
integral de residus, neteja viària i neteja de platges, així com els articles 178 i següents de la Llei 
General Tributària. 

 
Article 15. Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment al 

Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a 
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.  

2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per aconseguir 

la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes pass ius amb el fi de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària 
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.  

 
Disposició addicional única. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que 
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remiss ions 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 transitòria única. Règim transitori 

1. Durant el primer any d’aplicació, la quota variable de la taxa (tant domèstica de la zona PaP, 

de disseminats com comercial) es començarà a aplicar des del dia 1 de juliol de 2022 fins al 
dia 30 de novembre de 2022: 

2. A aquests efectes, les quotes de la part fixa o general de la taxa seran les que s’indiquen a 

continuació: 
a. Habitatge que gaudeix de recollida PaP: 136,9 euros anuals.  
b. Habitatges disseminats que no gaudeixen de recollida PaP i utilitzen àrees d’aportació 

específiques: 66,36 € 
c. Activitats econòmiques: 

Epígraf Tipus d’activitat euros/any 

1 Indústries, tallers, altres 261,54 

2 Activitats de construcció, reparació, instal·lació 156,93 

3 Activitats professionals  

3.1 Activitats professionals i oficines 125,54 

3.2 Bancs i caixes 198,77 

4 Arts gràfiques 146,46 

5 Petit comerç no alimentari  

5.1 Comerç de tèxtil, calçats, papereria i complements 156,93 

5.2 Farmàcies, perfumeries, òptiques i cosmètiques 167,39 

5.3 Comerç de venda de maquinaria, electrodomèstics, tintoreries 177,85 

6 Serveis sanitaris  

6.1 Centres d’estètica i perruqueries 167,39 

6.2 Clíniques (veterinàries, dentals, de fisioteràpia) 188,31 

7 Petit comerç alimentari  

7.1 Comerç petit d’alimentació 136,00 

7.2 Forn de pa 104,62 

7.3 Floristeries 136,00 

7.4 Comerç multiproducte, carnisseries i botàniques 418,47 

8 Establiments de restauració i allotjament  

8.1 Restaurant 627,70 

8.2 Establiments de càtering i menjars preparats 261,54 

8.3.1 Bars i cafeteries de 1a categoria (resta, FORM, paper i cartró, envasos i vidre) 292,93 

8.3.2 Bars i Cafeteries de 2a categoria (resta, FORM, paper i cartró, envasos i vidre) 136,00 

8.4 Fondes i hotels 523,08 

8.5 Cases rurals 209,23 

8.6 Residències geriàtriques i llars d’infants  732,32 



 

 

9 Cases de colònies 627,70 

10 Càmpings 836,94 

 

3. Als efectes d’allò exposat al punt 1, pel que fa als valors mínims i màxims establerts a la part 
variable domèstica de la zona porta a porta, aplicarà el següent: 

a. Pel que fa a la part variable de la Resta, s’estableixen 3 lliuraments mínims per cada 

contribuent.  
b. Pel que fa a la part variable de la FORM, s’estableix un mínim de 15 lliuraments a 

l’any i un màxim de 7,5 euros de bonificac ió anual per contribuent.  

4. Pel que fa a la bonificació per compostatge casolà dels habitatges de la zona PaP, s’estableix 
una reducció d’un 14,6% sobre la part fixa de la taxa domèstica.  

5. Pel que fa a la part variable de disseminats, l’import al que fa referència l’article 6.2.d serà de 

6,03 euros/any. 
6. Pel que fa a la part variable comercial pels envasos i la FORM s’apliquen els següents valors:  

 

Volum (l) Bujol FORM Preu anual FORM (€) Volum (l) bujol 

envasos 

Preu anual envasos 

(€) 

20 11,6 40 12,4 

90 45,9 90 26,5 

120 59,1 120 31,6 

  240 63,2 

  360 83,7 

  1.100 238,6 

 
Disposició final primera. Calendari de cobraments per l’any 2022.  
Un cop s’hagin adaptat els sistemes per la gestió de la taxa, per Decret d’Alcaldia s’ha de fixar el 
calendari de cobraments per a l’any 2022. 

 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 
Aquesta ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de Breda en sessió 

celebrada el dia 8 de novembre de 2021 i ha quedat definitivament aprovada en data 
_____________. Serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2022 i romandrà en vigor fins que no 
s'acordi la seva modificació o derogació.” 

 
Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el 
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament (E-Tauler) i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de 

trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que 
estimin oportunes. 
 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
http://www.breda.cat/ordenances-reglaments-municipals/ 
 

Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment 
indicat, que l'Acord esdevindrà definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del TRLHL. En aquest cas es 
procedirà a la publicació íntegre en el BOP del text modificat als efectes de la seva entrada en vigor.  

No obstant, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els acords que 
procedeixin.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords al Servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que feia temps que l’Ajuntament havia encarregat al Consell 
Comarcal la feina de dissenyar una nova ordenança, anomenada taxa justa, que gravi de forma 

diferencial la gestió que els usuaris fan de la recollida i reciclatge de deixalles, i finalment els tècnics 
contractats pel Consell han presentat una proposta d’ordenança que s ’aplicarà inicialment a tres 
municipis de la Selva que tenim implantat el sistema porta a porta: Riudellots de la Selva, Vilobí i 

Breda. La taxa preveu una quota fixa anual i una variable que bonificarà el número de vegades que 
l’usuari treu el cubell de matèria orgànica i penalitzarà les vegades que treu el cubell de resta.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta el següent: 
 
 



 

 

- Que el nou sistema no té en compte el volum de residus que es genera sinó que simplement el 
número de vegades que es treu el cubell, independentment de la quantitat de residu que generi.  
Manifesta que el sistema més just seria que els camions pesessin els cubells per poder aplicar la taxa 

variable amb criteris més justos.   
 
- Que no s’ha establert cap sistema d’autocontrol per l’usuari, com podria ser una aplicació web, on 

l’usuari pogués anar  informant-se de la seva pròpia gestió i l’aplicació dels resultats.  
 
- Que el nou sistema implica un augments dels costos i de la taxa actual.  

 
- Que l’Ajuntament s’ha precipitat en la implantació de la taxa variable atès que ha demostrat que no 
estan preparats.  

 
-  Que cal solucionar el problema dels pisos ocupats atès que els ocupes no paguen i no reciclen, i a 
més, deixen les escombraries a la via pública, i allà si queden tres o quatre dies sense que ningú les 

reculli.   
 
L’Alcalde respon que el sistema que s’implantarà es basarà en les vegades que el ciutadà genera 

matèria orgànica i penalitzarà les vegades que treu el cubell de resta.  És veritat que els camions no 
disposen de la tecnologia per poder pesar cadascun dels cubells però les vegades que es genera 
residu és una magnitud de volum que també és vàlida i per tant caldrà que l’usuari sàpiga gestionar 

les deixalles i omplir el cubell de resta i només treure’l quan estigui ple; aquesta serà l’opció més 
intel·ligent si és vol pagar el mínim possible.  En relació a s i hi haurà una aplicació web per l’usuari, 
manifesta que no està previst que s’implanti atès que no està implantada a cap municipi del nostre 

entorn.  En relació al preu de la taxa, manifesta que el preu mitjà de la taxa d’escombraries dels 
municipis de la Selva està en 157 euros anuals, en canvi a Breda la tenim a 141,95 euros anuals, per 
sota de la mitjana.  L’última modificació de la taxa es va aplicar a l’any 2014 i ara amb el nou sistema 
s’estableix un preu fix i un variable, que pot comportar un augment aproximat del 7% que és 

l’increment que ha experimentat l’IPC a Catalunya durant tots aquests anys i per tant estem davant un 
augment semblant a tot Catalunya.  En relació a la gent que no participa del sistema, comportarà que 
paguin el màxim.  

 
El regidor Sr. Josep Amargant respon respecte el problema dels ocupes que el Consell Comarcal  
disposa d’un guaita o vigilant mediambiental que està treballant amb aquest tema.  Està intentant que 

els ocupes entrin dins la roda del reciclatge, fent visites personalitzades als pisos i explicant com ho 
han de fer. Per altra banda manifesta que no és veritat que les escombraries passin tres o quatre dies 
al carrer perquè si no passa el camió del servei de recollida és la brigada que se’n cuida de netejar-ho 

cada dia. I si hi ha alguna vegada que queda més d’un dia i la regidora ho veu, ho pot comunicar per 
whatsapp i immediatament s’anirà a retirar-ho.  
 

La Sra. Cortada manifesta que si que queden tres i quatre dies les escombraries al carrer, sense 
recollir.  
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  manifesta que la taxa no és prou justa atès que no té 
en compte la gestió dels envasos i penalitza l’ús de l’àrea d’emergència, quan hauria de ser al revés, 
s’hauria de premiar que l’usuari vagi a l’àrea d’emergència.  

 
L’Alcalde manifesta que el disseny de nova ordenança només té en compte la recollida d’orgànica, i 
per tant els envasos no afecten a la quota variable.  Per altra banda, amb la taxa justa no es pot 

premiar el fet de fer ús de forma ordinària i sovint de l’àrea d’emergència.  L’àrea d’emergència està 
pensada només per fer-ne ús de forma extraordinària.  
 

El regidor Sr. Amargant respon que l’àrea d’emergència és per emergència, atès que normalment 
molta gent aprofita l’espai d’emergència per abocar-hi tota mena de deixalles sense reciclar, i en el 
80% de bosses de resta que s’hi aboquen tenen materials impropis. Per tant, l’ús de l’àrea 

d’emergència  s’ha de minimitzar.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que fa quatre anys a Breda es reciclava el 30% i ara s’ha arribat 

quasi el 90% i això no s’ha fet gràcies a la pedagogia, ha estat gràcies al sistema porta a porta, que si 
obliga a treure les deixalles de forma reciclada perquè si no les treus ningú te les recull.  Són mesures 
com aquestes les que han possibilitat fer el viratge en el nivell de recollida selectiva.  

 
El Sr. Marin demana si l’Ajuntament té dades reals sobre les actuacions irregulars que es produeixin a 
l’àrea d’emergència.  



 

 

 
L’Alcalde respon que el 20% de les deixalles es tracten a l’àrea d’emergència, i per tant aquestes 
dades indiquen que se’n fa un mal ús. Per altra banda, cal dir que tots aquests temes han estat 

valorats per experts contractants pel Consell Comarcal i l’ordenança s’ha fet en base a criteris tècnics 
i no pas polítics. Els polítics únicament hi hem introduït criteris econòmics i hem introduït canvis com 
que l’usuari que fa compost tingui el mateix tractament que aquell que en fa una bona gestió del 

sistema.   
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que el sistema és molt millorable atès 

que no té en compte el pes de les deixalles tractades.  Cal tenir en compte que els cost d’entrada de 
matèria a l’abocador depèn del pes (preu/tona)  i no pas pel volum, i en canvi la nova taxa no 
penalitzarà el pes i si penalitzarà les vegades que es tregui el cubell de resta.   Per altra banda, 

aquest nou sistema implica augmentar uns 100.000 euros de pressupost, fet que ens faci preguntar 
quins són els objectius de la nova taxa? recaptar més o reciclar més? 
 

L’Alcalde manifesta que el nou sistema persegueix més d’un objectiu, principalment es busca que qui 
fa una bona gestió pagui menys que aquell que no participi del sistema o en fa una mala gestió.  No 
és just que tothom pagui el mateix.  S’ha de bonificar aquelles persones que reciclen adequadament.  

Per altra banda, s’espera que aquesta nova taxa comporti encara més un augment del percentatge de 
reciclatge a Breda; s’espera que sigui un o dos punts més.  Per altra banda, cal dir que el cobrament 
de la taxa d’escombraries a l’any 2021 cobreix el 85% del cost efectiu del servei i amb aquesta nova 

taxa s’espera que cobreixi fins el 92% del seu cost.  En aquest cas, el dèficit del servei no serà tant 
gran.  
 

El Sr. Reche manifesta que el nou sistema penalitza conductes que poden no ser inadequades com 
treure una bossa de resta sense omplir.  Si l’usuari treu cada dia la bossa sense omplir, pot arribar a 
tenir un increment de la taxa fins a 235 euros, i això no és just, atès que només seria just si es pesa 
les deixalles i no valorar només les vegades que es treu la resta.  Pensem que el sistema fomentarà 

encara més la picaresca de tirar la resta a altres llocs.  Conclou dient que la taxa justa té sentit en 
municipis que no fan el porta a porta, perquè com s’ha dit, a Breda ja s’ha assolit un gran nivell de 
reciclatge, quasi el 90%.    

 
L’Alcalde manifesta que pot estar d’acord que la variant del pesatge és important també, però en 
aquests moments és molt complicat perquè no hi ha la tecnologia per fer-ho. Quan hi hagi la 

tecnologia i els camions puguin pesar els cubells segurament es farà però aquests moments no és 
viable.  
 

Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix 

Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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