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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.6 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS 

MUNICIPALS I ASSIMILATS A AQUESTS 
 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
1. A l’empara del previst als 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 l’Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i 
assimilats, que es regirà per aquesta ordenança fiscal i la normativa concordant aplicable. 
 
2. Els generadors de residu comercial assimilable que no acreditin la seva recollida i 
tractament per gestors privats homologats resten subjectes al servei municipal. 
 
3. Les definicions emprades en aquesta Ordenança són les tipificades en els articles 3 i 
concordants de la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 
15/2003, de 13 de juny. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1.Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de recollida, transport i 
tractament dels residus municipals i assimilats a aquests generats als domicilis particulars i 
per les activitats industrials, comercials, de serveis i professionals, i totes aquelles altres 
tasques que integren el concepte de gestió establert en l’article 40 del Text refós de la Llei 
reguladora dels residus de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 
 
2. També constituirà el fet imposable la utilització del servei municipal de deixalleria prevista 
a l’article 26 de la Ordenança Reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de 
Sabadell per part de les persones físiques o jurídiques. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuent les persones físiques i 
jurídiques així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària: 

 
a) Que ocupen o utilitzen un habitatge que té posat a la seva disposició la prestació 

del servei de prevenció i gestió de residus municipals i assimilats per part de 
l’Ajuntament ja sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari, o qualsevol 
altre. 

b) Que ocupen o utilitzen un local o establiment on es du a terme una activitat 
econòmica que té posat a la seva disposició la prestació del servei de prevenció i 
gestió de residus municipals i assimilats per part de l’Ajuntament ja sigui a títol de 
propietari, d’usufructuari, d’arrendatari, o qualsevol altre. 

c) Que essent propietaris d’un habitatge, local o establiment tinguin posat a la seva 
disposició la prestació del servei de prevenció i gestió de residus municipals i 
assimilats per part de l’Ajuntament, encara que no en facin ús. 
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2. En tot cas, té la condició de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
immobles, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que 
són els beneficiaris del servei. En conseqüència, l'Ajuntament, liquidarà la taxa a nom de les 
persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General 
Tributària que ostentin la titularitat dels immobles. 
 
En el cas que el subjecte passiu substitut del contribuent gaudeixi d’algun benefici fiscal de 
caràcter subjectiu, la taxa es liquidarà al contribuent. 
 
3. La taxa, sens perjudici d’allò previst en els apartats c) d) i e) següents, es liquida per cada 
unitat de local, d’establiment o d’habitatge. Es prendrà com a unitat de local, establiment o 
habitatge, la que figuri en el Cadastre Immobiliari. 
 
A aquests efectes, es determinen les següents regles per als supòsits de concurrència: 
 
a) En el cas d’habitatges, locals o establiments ocupats o utilitzats, els subjectes passius 
seran els enumerats en les lletres a) i b) de l’apartat primer d’aquest article. 
 
b) La concurrència de diversos residents en el mateix habitatge, determina que quedin 
solidàriament obligats enfront l’Ajuntament al compliment de totes les prestacions, per la 
qual cosa qualsevol d’ells podrà tenir la consideració de subjecte passiu de la taxa.  
 
c) La concurrència de diversos subjectes passius que exerceixin les respectives activitats 
econòmiques en un mateix local o establiment determinarà que sigui girada liquidació en 
forma proporcional a l’ús de l’espai que cadascun faci. 
 
d) La concurrència en la utilització d’un immoble per part d’un subjecte passiu com a 
habitatge i com a seu d’activitats econòmiques determinarà que siguin girades les 
liquidacions corresponents, en forma proporcional a l’ús de l’espai que se’n faci. 
 
e) En els supòsits de divisions materials d’una finca que no s’hagin constituït com a unitats 
cadastrals independents es girarà liquidació, si escau, per cadascuna de les activitats 
econòmiques que s’hi exerceixen en forma proporcional a l’ús de l’espai que facin, i es 
girarà liquidació per la resta, a qui consti com a propietari de la finca en el cadastre. 
 
 
4. Es subjecte passiu de la taxa que s’estableix en l’apartat 2 de l’article anterior, les 
persones físiques i jurídiques que utilitzin el servei municipal de deixalleria. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
Respondran de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques, a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5è. Exempcions 
 
1. Són exempts d’aquesta taxa: 
 
a) L’Administració Local, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració 
General de l’Estat, i els seus organismes autònoms. 
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b) Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament, 
sempre que els ingressos totals d’aquestes no superin els 100.000 € i que els ingressos 
relatius a rendes no exemptes a l’Impost sobre societats sotmeses a retencions no superin 
els 2.000 €. 
 
c) Els titulars d’activitats econòmiques que tinguin la consideració de subjectes passius 
definits a l’article 3.1 lletra b) d’aquesta Ordenança que: 

- Acreditin davant l’Ajuntament, i en les condicions que aquest estableixi, que tots els 
residus municipals generats per dita activitat són gestionats mitjançant un gestor 
privat autoritzat per l’organisme competent de l’administració autonòmica o, en el seu 
cas, per l’Ajuntament.  

- Subscriguin amb l’Ajuntament un conveni de prestació de servei de recollida, 
transport i tractament dels residus sòlids generats en dita activitat. 

 
La forma d’acreditar l’establert en l’apartat anterior s’efectuarà mitjançant la presentació de 
la Declaració de Residus Municipals, el formulari de la qual serà facilitada en les 
dependències municipals. 
 
d) Les escoles concertades que col·laborin amb l’Ajuntament en les campanyes de 
sensibilització, difusió i foment de la recollida selectiva de residus.  
Serà requisit per gaudir d’aquesta exempció l’acreditació de la qualitat de centre concertat, 
aportant a tal efecte el document de concert subscrit amb la Generalitat de Catalunya, així 
com que l’adhesió a les campanyes promogudes per l’Ajuntament sigui fefaent. 
 
2. L’exempció continguda a l’apartat 1 lletra a) d’aquest article s’aplicarà d’ofici. Les 
exempcions contingudes a l’apartat 1 lletres b), c) i d) d’aquest article tenen caràcter pregat, 
per la qual cosa caldrà sol·licitar-les i acreditar el compliment de les condicions establertes. 
 
Article 6è. Bonificacions 
 
1. Els subjectes passius tindran dret a una bonificació de la quota en els següents casos: 

 
a) Per les particularitats en la prestació del servei: 
 
 Benefici fiscal 
a.1. Els serveis prestats a immobles situats a una distància superior 
a 500 metres dels punts d’aportació 

20% 

a.2. Els serveis prestats a usuaris del sistema de recollida 
pneumàtica que realitzin el manteniment de la part privativa de la 
instal·lació. 

5% 

 
 
b) Pel comportament ambiental respectuós (exclosos els subjectes passius definits a 

l’article 3, apartat 1 c) d’aquesta Ordenança Fiscal): 
 
 
 Benefici fiscal 
b.1. Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti que 
disposen d’una certificació de gestió ambiental que inclou els residus 
generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental 

90% 
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b.2. Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti haver iniciat 
un procés per obtenir una certificació de gestió ambiental que inclou 
els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental 

30% 

b.3. Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió 
específica d’una fracció selectiva del residu 

20% 

b.4. Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió 
específica de 2 fraccions selectives del residu 

30% 

b.5. Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió 
específica de 3 ó més fraccions selectives del residu 

60% 

b.6. Els subjectes passius definits en l’article 3 lletres a) d’aquesta 
Ordenança i els titulars d’activitats de comerç al detall (agrupacions 
64 i 65 i grup 662 de la Secció 1a de les Tarifes de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques) que acreditin de 4 a 8 entrades de residus 
als punts blaus municipals en dies diferents. 

10% 

b.7. Els subjectes passius definits en l’article 3 lletres a) d’aquesta 
Ordenança i els titulars d’activitats de comerç al detall (agrupacions 
64 i 65 i grup 662 de la Secció 1a de les Tarifes de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques) que acreditin 9 o més entrades de residus 
als punts blaus municipals en dies diferents. 

20% 

b.8. Els subjectes passius definits en l’article 3 lletres b) d’aquesta 
Ordenança que siguin titulars d’activitats de comerç al detall 
(agrupacions 64 i 65 i grup 662 de la Secció 1a de les Tarifes de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques) que acreditin la voluntat 
d’adherir-se al servei municipal de recollida de residus porta a porta 
mitjançant la presentació d’instància i la posterior signatura i 
compliment del conveni corresponent, si s’escau. 

10% 

b.9. Les persones físiques, subjectes passius definits en l’article 3 
lletra a) d’aquesta Ordenança, que acreditin la selecció del paper i 
cartró, el vidre, els envasos, i la selecció i tractament propi de la 
fracció orgànica. En el cas de la FORM aquesta haurà de ser 
eliminada a nivell domèstic o en el sí de la pròpia activitat agrícola 
dins del terme municipal de Sabadell. 

90% 

b.10. Els subjectes passius definits en l’article 3 lletra a) d’aquesta 
Ordenança que hagin utilitzat el servei de recollida de mobles trucant 
al 900 222 234 i s’hagi pogut verificar que ha comportat la retirada 
dels voluminosos un mínim de dues vegades en mesos diferents, 
entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior. 

5 % 

 
A l’efecte d’aquestes bonificacions, s’entenen per fraccions selectives el paper i cartró, el 
vidre, els envasos i la fracció orgànica i l’oli vegetal. 
 
c) Per qüestions de política econòmica i foment de l’economia productiva: 
 
Bonificació del 25% als subjectes passius definits a l’article 3, apartat 1 b), no exempts de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques que tributin per quota municipal i que acreditin que un 
mínim del 80% de la plantilla de treballadors hagin disposat de contracte indefinit durant el 
període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació. 
 
Per acreditar-ho caldrà annexar a la sol·licitud l’Informe de vida laboral de l’empresa emès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social referenciat a l’exercici fiscal anterior al qual 
hagi de tenir efectes el benefici fiscal. L’informe es pot aportar amb la dissociació de les 
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dades de caràcter personal (NIF, nom i núm. d’afiliació) i acompanyat d’una diligència, en el 
model que facilitarà l’Ajuntament, on es posi de manifest que s’ha procedit a dissociar les 
esmentades dades. 
 
Bonificació del 50% de la taxa a les societats cooperatives que tinguin per objecte social 
activitats relacionades amb l'assistència a les persones i a la seva integració social, i que es 
comprometin a fer un reciclatge dels seus residus, separant les diferents fraccions. La forma 
d'acreditar la procedència d'aquesta bonificació serà amb la presentació dels Estatuts de la 
cooperativa. 
 
2. Les bonificacions contingudes en l’apartat 1 lletres a), b.6 i b.7 i b.10 d’aquest article 
s’aplicaran d’ofici. Les bonificacions contingudes a l’apartat 1 lletres b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, 
b.8, b.9 i c) d’aquest article tenen caràcter pregat per la qual cosa caldrà sol·licitar-les i 
acreditar el compliment de les condicions establertes. 
Les sol·licituds de bonificació previstes als apartats b.8, b.9 i c), mantindran els seus efectes 
en exercicis successius entre tant el contribuent no manifesti que ha deixat de reunir els 
requisits que estableix per la seva concessió o així es comprovi pels serveis tècnics 
municipals. 
 
Les bonificacions contingudes als apartats b.1 i b.2 mantindran els seus efectes durant els 
exercicis inclosos en el període de validesa del certificat, i un cop caducat aquest, caldrà 
tornar a sol·licitar la bonificació. 
Pel que fa a les bonificacions dels apartats b.3, b.4, b5 i la bonificació del 25% per als 
subjectes passius no exempts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques regulada a l’apartat 
c), caldrà instar cada any la seva concessió. 
 
3.   El conjunt de bonificacions aplicables al mateix subjecte passiu no podrà superar el 90% 

de la quota tributària. 
 
4. La forma d’acreditar la procedència de la bonificació ambiental del 90% de l’import de la 

taxa de residus consisteix en una visita tècnica en la qual es comprova: 
 
- Que es faci adequadament la recollida selectiva dels residus municipals (paper, vidre, 

envasos i oli de cuina). 
- Que es faci compostatge casolà definit com a tractament de la matèria orgànica en el 

propi domicili. En el cas de realitzar vermicompostatge, es verifica que s’hi posen totes 
les restes vegetals de la cuina. En el cas de realitzar compostatge de jardí, es verifica 
que s’hi posen tant restes del propi jardí com restes de cuina. En tots dos casos s’ha 
d’observar tot el procés de compostatge (restes fresques, restes en descomposició i 
compost) i la presència de diferents microorganismes. 

 
La bonificació també serà d’aplicació en els casos en què el tractament de la matèria 
orgànica es realitzi en un hort o terreny propi dins el municipi de Sabadell. 

 
5. La documentació acreditativa de la procedència de les bonificacions a les activitats 
econòmiques és la següent: 
 

a) Per acreditar la bonificació del 90% per a activitats econòmiques que disposin d’una 
certificació de gestió ambiental que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, caldrà presentar la documentació 
següent: 
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Certificat que acrediti que l’activitat està certificada segons els sistemes de gestió 
ambiental EMAS o ISO 14000, emesos per una empresa certificadora acreditada per 
l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), o bé que els serveis han estat reconeguts 
amb el Distintiu de Qualitat Ambiental emès pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

b) Per acreditar la bonificació del 30% per a activitats econòmiques que acreditin haver 
iniciat un procés per obtenir una certificació de gestió ambiental que inclou els 
residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, 
caldrà presentar el contracte amb l’empresa que implanta el sistema de gestió 
ambiental o, si no n’hi ha, declaració jurada de l’empresa de compromís d’implantar 
un sistema de gestió ambiental. 
 

c) Per acreditar la gestió específica d’alguna de les fraccions de residus municipals 
generats durant l’any anterior, s’haurà de presentar la Declaració de Residus 
Municipals, el formulari de la qual serà facilitada en les dependències municipals. 

 
6. Per acreditar les bonificacions contingudes a l’apartat 1 lletres b.6 i b.7 es tindran en 
compte les aportacions efectuades als punts blaus municipals entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de l’any anterior. 
 

7. D'acord amb les propostes del Pacte Local per l'Ocupació, per al foment de 
l'emprenedoria i la creació d'empreses, gaudiran d'una bonificació les empreses de nova 
creació, amb els percentatges següents: 
 
 

Any  % Bonificació 
Primer 75% 
Segon 50% 
Tercer 25% 

 
Les empreses, per poder-se acollir al benefici fiscal, estaran subjectes a les següents 
condicions: 
 
- La bonificació s'aplicarà a partir del primer any que l’empresa tributi per la taxa. 
- La sol·licitud de bonificació s'haurà d'adreçar a Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Sabadell, que comprovarà la naturalesa de l'empresa i podrà requerir, si s'escau, 
documentació addicional. 
- Promoció Econòmica emetrà informe respecte la seva consideració com a empresa de 
nova creació per a que s'apliqui, si s'escau, la bonificació. 
 
8. Els subjectes passius de la taxa que s’estableix en l’aparat 2 de l’article 2 d’aquesta 
ordenança tindran una bonificació del 100 per 100 si son subjectes passius dels previstos 
en l’article 3r d’aquesta Ordenança Fiscals i no estan exempts per estar inclosos en les 
lletres a), b), c) i e) de l’aparat 1 de l’article 5è anterior, tot i que pel que fa a les lletres b) i c) 
hauran d’acreditar documentalment que estan exempts. 
 
9. Els subjectes passius de la taxa que siguin membres d’una família nombrosa en la data 
de meritament d’aquest tribut, és a dir l’1 de gener, podran gaudir d’una bonificació de la 
quota respecte a l’immoble que constitueixi el seu habitatge habitual, amb els percentatges 
següents: 
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- Família nombrosa de categoria general: 10% 

- Família nombrosa de categoria especial: 15% 

 
Per gaudir d’aquesta bonificació, el posseïdor del títol de família nombrosa i la resta de 
membres de la unitat familiar han d’estar empadronats en l’habitatge objecte del benefici 
fiscal. 
 
10. Els subjectes passius de la taxa que siguin membres d’una família monoparental en la 
data de meritament d’aquest tribut, és a dir l’1 de gener, podran gaudir d’una bonificació de 
la quota respecte a l’immoble que constitueixi el seu habitatge habitual, amb els 
percentatges següents: 
 

- Família monoparental de categoria general: 10% 

- Família monoparental de categoria especial: 15% 

 
Per gaudir d’aquesta bonificació, el posseïdor del títol de família monoparental i la resta de 
membres de la unitat familiar han d’estar empadronats en l’habitatge objecte del benefici 
fiscal. 
 
Per a que les famílies nombroses i monoparentals es puguin acollir a les bonificacions 
regulades als apartats 9è i 10è anteriors, cal que les rendes familiars no superin els 
24.645,01 € per membre de família. 
 
Per determinar la renda familiar es tindrà en compte: 
 
a) Els ingressos anuals nets del conjunt de rendes subjectes a l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques de la unitat familiar o de les persones que resideixin en l’habitatge, 
corresponents a l’exercici fiscal que l’Agència Estatal d’Administració Tributària pugui 
certificar en la data de meritament de la taxa, així com també les rendes exemptes 
corresponents a les pensions i prestacions de la Seguretat Social i similars. 
 
b) La suma resultant d’aquestes rendes s’ha de dividir pel número de membres que integren 
la unitat familiar de la família nombrosa o monoparental, d’acord amb les persones que 
figuren al Padró Municipal d’Habitants. El quocient resultant correspon a la renda familiar. 
 
11. Podran gaudir d’una bonificació de la quota els establiments on s'exerceixen activitats 
econòmiques classificades a les agrupacions 64, 65, 67, 69, 93, 94 i 97 i als grups 662, 751, 
963 i 967 de la secció 1a de les tarifes de l'IAE i resultin afectats per obres a la via pública 
on tenen l'adreça principal de l'activitat, sempre que les obres tinguin una durada superior a 
tres mesos. 
 
Els percentatges de bonificació seran els següents: 
 

• Obres amb durada superior a 3 mesos i menor a 6 mesos... 60% 

• Obres amb durada superior a 6 mesos.................................... 80% 

 
Els serveis tècnics municipals faran un informe anual de les obres que hagin tingut lloc a 
l’espai públic, amb la data d’inici i la data de finalització de les mateixes, per tal que des del 
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servei de Gestió Tributària es pugui procedir a l’aplicació de la bonificació d’ofici a aquells 
establiments ubicats en les localitzacions afectades. 
 

 
Article 7è. Quota tributària 
 
1. La quota íntegra de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa a continuació: 
 
a) Quota tributària domiciliària segons la tarifació social següent: 

 
La quota a liquidar serà la resultant de la suma del tram nombre de residents més el tram 
valor cadastral de l’habitatge.  
 
Pel que fa a habitatges que no estiguin ocupats, la quota per tram de residents serà de 
29,39 € i es sumarà a la quota que correspongui segons el tram de valor cadastral del nivell 
5. 
Les quotes reduïdes segons els ingressos de la unitat familiar només seran d'aplicació a les 
persones físiques que tinguin la consideració de subjectes passius definits a l'article 3.1 
lletra a) d'aquesta ordenança. 
 
La quota líquida de la taxa s’obté minorant, si s’escau, la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en aquesta ordenança. 
 
En el supòsit de divisions materials d’una finca que no s’hagin constituït com a unitats 
cadastrals independents, el càlcul de la quota del tram per nombre de residents s’efectuarà, 
de forma separada, per cadascun dels fulls d’empadronament que figurin inscrits a la finca, 
tot aplicant les quotes del nivell que correspongui segons la renda de les unitats familiars. 
La quota a liquidar serà la resultant de la suma de totes les quotes obtingudes per cadascun 
dels fulls d’empadronament més la quota calculada pel tram valor cadastral de l’immoble del 
nivell 5. 
 
b) Quota tributària d’activitats 
 
Serà el resultat de multiplicar la quantitat de 45,37 € per un coeficient establert en funció del 
tipus d’activitat duta a terme, per un coeficient establert en funció de la superfície de 
l’establiment i per un coeficient establert en funció de la categoria fiscal de la via publica on 
s’ubica l’establiment. 
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En el supòsit de que un subjecte passiu realitzi diverses activitats en un mateix local i que 
aquestes estiguin classificades en més d'un grup dels que figuren a la taula de tipus 
d'establiment, tributarà d'acord amb el que tingui un coeficient major. 
 
Quan el local on es realitza l’activitat tingui accés a dues o més vies públiques amb 
categoria fiscal diferent, ha de tributar d’acord amb el coeficient de categoria superior. 
 
El valor dels coeficients establerts són els que  figuren com a Annex 1 de la present 
Ordenança. 
  
La quota líquida de la taxa s’obté minorant, si s’escau, la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en aquesta ordenança. 
 
Es fixa com a quota líquida mínima la quantitat de 45,37 €. 
 
Es fixa com a quota líquida màxima la quantitat de 2.501,64 €. 
 
2. La quota íntegra de la taxa regulada en l’aparat 2 de l’article 2n d’aquesta ordenança per 
la utilització del servei municipal de deixalleria serà la següent: 
 

Fet imposable TAXA € / USUARI 
PODA 7,77 € 

FUSTA 4,26 € 

RUNA 15,21 € 

VOLUMINOSOS 12,84 € 

 
El cost que l’usuari ha d’abonar estarà en funció del tipus de residu que porti, sumant els 
imports dels diferents residus. 
 
El cost que l’usuari ha d’abonar estarà en funció del tipus de residu que porti, sumant els 
imports dels diferents residus i en el cas dels residus especials sumant els litres de capacitat 
dels recipients aportats. En cap cas es podran superar els límits establerts dintre de 
l’ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Sabadell. 
 
Article 8è. Període impositiu, meritació, declaració i ingrés 
 
1. El període impositiu és l’any natural i l’obligació de contribuir neix l’1 de gener de cada 
any. 
 
2. Als efectes de determinar la quota segons la Tarifació Social, es tindran en compte els 
ingressos anuals nets del conjunt de rendes subjectes a l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques de la unitat familiar o de les persones que resideixin en l’habitatge, 
corresponents a l’exercici fiscal que l’Agència Estatal d’Administració Tributària pugui 
certificar en la data de meritament de la taxa, així com també les rendes exemptes 
corresponents a les pensions i prestacions de la Seguretat Social i similars. 
 
En el cas que les dades facilitades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària no 
permetin determinar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar, s’aplicarà la 
tarifa del nivell 6, sens perjudici de les actuacions de comprovació que es puguin portar a 
terme als efectes de valorar la seva situació econòmica i, si s’escau, aplicar unes quotes 
diferents de les del nivell indicat. 
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L’aplicació de les quotes reduïdes segons la Tarifació social no té caràcter retroactiu. 
 
3. Les sol·licituds de reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s’han de 
presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyades de la documentació que acrediti 
tenir-ne el dret. 
 
Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals pregats no té caràcter retroactiu, per 
la qual cosa, comencen a tenir efectes des del moment en què per primera vegada tingui 
lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. Quan 
les exempcions i bonificacions siguin sol·licitades abans que finalitzi el termini de pagament 
en període voluntari, podran  produir efectes en el mateix exercici sempre que en la data de 
meritament del tribut concorrin els requisits que habiliten el seu gaudiment. 
 
4. La quota tributària resultant és anual. El cobrament d’aquesta s’efectuarà en el període 
que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a 2 mesos, en règim de liquidació. 
Aquest s’anunciarà anualment per mitjà d’edictes publicats en els diaris oficials que 
corresponguin i per altres mitjans previstos per la legislació. 
 
5. El període impositiu de la taxa prevista en l’aparat 2 de l’article 2n d’aquesta ordenança 
per la utilització del servei municipal de deixalleria es farà mitjança autoliquidació i 
complimentant l’imprès que es podrà obtenir a través del web de l’Ajuntament i que un cop 
fet l’abonament, s’haurà de lliurar una copia al personal responsable del servei de 
deixellaria per tal de poder dipositar les restes que si portin. Es procurarà que en cada 
deixalleria hi hagi un terminal amb connexió al web municipal per tal de facilitar i permetrà 
que el complimentar i pagament de l’autoliquidació es pugui fer en el moment de fer el 
lliurament del que es vol dipositar 
 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites. 
 
 
 

Disposicions Addicionals 
 
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 remissions a preceptes d’aquesta , s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 13 d’octubre de 2021 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia 1 de gener de 2022 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi 
de modificar-la o derogar-la. 
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ANNEX 1:  
 
COEFICIENTS D’ACORD AMB EL TIPUS  D’ACTIVITAT DEL LOCAL O  ESTABLIMENT 
 
 

Classificació de tipus d’activitat Coeficient 
A 0 0,50 
A 1,00 
B 1,10 
C 1,15 
D 1,15 
E 1,40 
F 1,50 
G 1,60 
H 1,70 

 
 
 
DETALL DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN LA CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE 
LOCAL O ESTABLIMENT  
 
 

 
CLASSIFICACIÓ SEGONS TIPUS 

D’ESTABLIMENTS 

EQUIVALÈNCIA AMB LES TARIFES 
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES 
GRUP A 0  
Locals sense activitats 
GRUP A 
Activitats professionals Secció 2a 
Activitats artístiques Secció 3a 
Transport i comunicació Divisió 7a 
Promoció i serveis immobiliaris Grups 833 i 834 
Serveis prestats a les empreses Agrupació 84 
Lloguer de béns mobles i immobles Agrupacions 85 i 86 
Producció i distribució de pel·lícules 
cinematogràfiques 

Grups 961 i 962 

Serveis de radiodifusió i televisió Grup 964 
Biblioteques  i serveis culturals  Grup 966 
Altres màquines recreatives Epígraf 969.7 
Bugaderies i tintoreries Grup 971 
Agències de prestació de serveis domèstics Grup 974 
Altres serveis personals Grup 979 
Agències de col·locació d’artistes Grup 983 
Instal·lacions esportives Grup 967 
Altres serveis Agrupació 99 
Activitats sense classificació específica  
GRUP B 
Institucions financeres i asseguradores Agrupacions 81 i 82 
Auxiliars financeres i d’assegurances Grups 831 i 832 
GRUP C 
Construccions, instal·lacions i muntatges Divisió 5a 
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GRUP D 
Activitats industrials  Divisions 1a, 2a, 3a i 4a 
Reparacions  Agrupació 69 
GRUP E 
Educació i investigació Agrupació 93 
Sanitat i serveis veterinaris Agrupació 94 
Assistència i serveis socials Agrupació 95 
GRUP F 
Comerç a l’engròs Agrupació 61 (llevat dels grups 611 i 

612) 
Recuperació de productes Agrupació 62 
Intermediaris del comerç Agrupació 63 
Comerç al detall Agrupacions 64 i 65 (llevat dels 

epígrafs 647.2, 647.3 i 647.4), i grups 
662, 663, 664 i 665 

Serveis de sanejament i neteja Agrupació 92 
Serveis de perruqueria i estètica Grup 972 
Serveis fotogràfics Grup 973 
GRUP G 
Comerç a l’engròs de productes agraris i 
d’alimentació 

Grups 611 i 612 

Autoserveis i supermercats Epígrafs 647.2, 647.3 i 647.4 
Grans superfícies Grup 661 
Bars, restaurants i serveis d’alimentació Agrupació 67 
Servei d’hostalatge en hostals, pensions i fondes Grups 682 i 683 
GRUP H 
Servei d’hostalatge en hotels Agrupació 68 (llevat dels grups 682 i 

683) 
Cinemes, espectacles i serveis recreatius Grups 963, 965, 968, 969 (llevat de 

l’epígraf 969.7), 981 i 982 
 
 
 
COEFICIENTS EN FUNCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL LOCAL O L’ESTABLIMENT   
 
 

Superfície del local o establiment  Coeficient 
Fins a 50 m2 0,90 
Entre 51 i 75 m2 1,30 
Entre 76 i 150 m2 2,00 
Entre 151 i 300 m2 3,10 
Entre 301 i 500 m2 4,50 
Entre 501 i 1.000 m2 7,80 
Entre 1.001 i 2.000 m2 14,00 
Mes de 2.000 m2 28,00 
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COEFICIENTS D’ACORD AMB LA CATEGORIA FISCAL DE LA VIA PUBLICA ON 
S’UBICA  L’ESTABLIMENT   
 

Via pública del local o establiment  Coeficient 
Vies públiques de categoria 1A 1,88 
Vies públiques de categoria 1B 1,75 
Vies públiques de categoria 2a 1,56 
Vies públiques de categoria 3a 1,44 
Vies públiques de categoria 4a 1,31 
Vies públiques de categoria 5a 1,13 

 
L'índex alfabètic de les vies públiques de Sabadell amb la categoria fiscal que correspon a 
cadascuna, es el que figura  com a annex a l’ordenança fiscal 2.2 que regula l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques 
 
Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex esmentat a l'apartat anterior es 
consideraran qualificades com de categoria cinquena  i romandran en la susdita classificació 
fins al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta Corporació aprovi la 
categoria fiscal corresponent i n’aprovi la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques. 
 
 
 


