Municipi: Igualada
Taxa per la presentació del servei municipal complementari, de recollida, transport, tractament i
eliminació de RESIDUS COMERCIALS

Quota tributaria
Comercials
Hotels, fondes, pensions. Residències, clíniques, hospitals i centres mèdics
Fins a 500 m2
501 m2 a 2.000 m2
De més de 2.000 m2

1.133,92€
1.700,88€
2.551,34€

Discoteques, cinemes, bingos i similars
Qualsevol superfície

610,65€

Restaurants, bars, cafeteries i similars
Fins a 120 m2
121 m2 a 250 m2
De més de 250 m2

261,67€
610,65€
1.133,95€
Altres comerços, serveis i indústries

Fins a 75 m2
76 m2 a 500 m2
501 m2 a 1.000 m2
1.001 m2 a 2.500 m2
2.501 m2 a 5.000 m2
De més de 5.000 m2

211,95€
261,66€
436,16€
671,71€
958,16€
1.247,35€
Museus i teatres

Qualsevol superfície

261,66€

Establiments de menjar ràpid amb venda per consum exterior
Fins a 120 m2
121 m2 a 250 m2
De més de 250 m2

511,67€
860,65€
1.383,95€

Polígon
Fins a 500 m2
501 m2 a 1.000 m2
1.001 m2 a 2.500 m2
2.501 m2 a 5.000 m2
De més de 5.000 m2

251,49€
419,23€
586,91€
837,14€
1.089,83€

Pagament per generació
L’Ajuntament cedirà contenidors amb xip identificador i de pesatge i es cobraran les tones de rebuig
generades.
El preu és 55,04€/tona + 30,00€/tona = 85,04 €/tona
• L’any 2018 s’aplicarà una bonificació del 50%
Si no es tenen dades el preu és 93,54€.
Si es disminueix la quantitat de rebuig generat amb les dades recollides els anys anteriors, s’haurà de
presentar l’estudi de producció real de residus degudament acreditat per una auditoria d’empresa
especialitzada.

Exempcions o reduccions de la quota
Si es disposa d’un sistema de gestió de residus es podrà accedir a una exempció o a una reducció de
la taxa.
Si s’acredita la recollida mitjançant un gestor autoritzat amb una periodicitat mínima quinzenal o
amb un mínim de 24 recollides anuals repartides en tot l’any.
La documentació necessari per acollir-se a l’exempció és:
• Contacte amb l’empresa gestora de residus autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya
amb indicació de l’adreça d’Igualada corresponen a l’activitat.
• Factures i/o fulls de seguiment dels residus gestionats on consti clarament el tipus de residu, la
codificació del mateix, el pes i la data de recollida amb l’adreça d’Igualada corresponen a
l’activitat.
• Certificat del gestor de residus acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya amb indicació
dels pesos anuals gestionats per fracció en el centre productiu amb indicació de l’adreça
d’Igualada.
• Relació dels contenidors de recollida per a cada fracció dels residus assimilables a urbans.
• Plànol amb la situació dels contenidors del punt anterior.
La sol·licitud s’ha de presentar abans del 31 de març.
La reducció aplicable a cada grup serà la que s’expressa en el quadre:
Tipus de residus
Cartró i paper
Envasos i vidre
Orgànica
Rebuig

Reducció
10%
10%
15%
65%

Bonificacions per prevenció de residus
Supòsit

Fracció implicada

Col·laborar amb el Banc de Queviures d’Igualada

Orgànica

Percentatge de
reducció
Fins al 15%

•

Entre 1 i 5 aportacions a l’any

5%

•

Entre 6 i 10 aportacions a l’any

10%

•

Més de 10 aportacions l’any

15%

Reutilització de llibres de text als centres
educatius
• Fins al 25% de les línies

Paper i cartró

Fins al 10%
5%

•

Entre el 25 i el 50% de les línies

10%

•

Més del 50% de les línies

15%

Auto compostatge

Orgànica

5%

Elaboració de plans de prevenció de residus. Si
no inclou totes les fraccions, la bonificació es
calcularà de forma proporcional.
Adhesió a un sistema de reutilització d’ampolles
de vidre
Venda de productes sense envàs o a granel.

Totes les fraccions

Fins al 15%

Vidre

5%

Envasos

10%

Dur a terme campanyes de sensibilització i
comunicació per a la prevenció de residus

Totes les fraccions

5%

Per accedir al text complert, aneu a la pàgina 134 del document següent:

https://www.seu-e.cat/documents/28021/7610618/Ordenances+Fiscals+2018/c0c62481c845-43c4-8f37-528db3f19942

