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INFORMACIÓ TAXA DE RESIDUS D’ACTIVITATS COMERCIALS  
 
 
 

ui està subjecte a aquesta taxa?   
Es consideren residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les 
oficines i els serveis1. No està subjecte a aquesta taxa qualsevol activitat comercial o professional que estigui donada d’alta al Cens 

d’Activitats i que no disposin de local afecte per realitzar l’activitat. 
 
 

uina quota tributària he de pagar? 
És una quota de quantitat fixa, per unitat de local, que dependrà de l’activitat que es dugui a terme2, i de la superfície del local on es realitza 
l’activitat.   

Les activitats estan classificades en 6 grups (Des de l’A fins la F), tot depenent del seu epígraf segons la classificació catalana d’activitats 
econòmiques (CCAE). 
 
 

uan he de pagar? 
En aquesta taxa es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.   
En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener 

de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural3. 
 
 

Puc gaudir de rebaixa de la taxa? 

Si es contempla la possibilitat de reducció de la taxa parcial o total.  I també de bonificacions del 90%  per implantació de nou comerç, i de 
bonificacions del 50%  per adhesió al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí. Trobareu més detall a les pàgines 2 i 3 d’aquest 
document. 
 
 
 
                                                 
1 Que d’acord amb la Llei de Residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals, tant per la naturalesa i caracterització dels residus, com perquè el seu volum total generat 
per dia d’activitat és inferior a 800 litres. 
2 A l’annex 1de l’ordenança fiscal núm.16 hi ha els grups de classificació d’activitats d’acord amb els residus que generen. 
3 Excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:  

a) Quan s’iniciï l’activitat en el 1r semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el 2n semestre de 
l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.  
b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà 
retornar quantitat alguna 

Q 

Q 

Q 



 Pàg. 3 de 6 

 

REDUCCIONS  
 

 
uc gaudir de la reducció de la taxa? 
 

Sí, sempre que s’acrediti que es disposa d’un sistema de gestió de  residus realitzat per una empresa degudament autoritzada per l’Agència de 
Residus de Catalunya. S'ha de sol·licitar durant el mes de gener de cada any per l'any en curs. La reducció de la quota podrà ser total o parcial. 
Depenent de la fracció de residus que s’acrediti que es gestiona4. 
 
 
El procediment a seguir és el següent: 
 
 

I) Ho sol·licito per primer vegada: 
 

1. L’interessat ha de fer una instància sol·licitant-ho i cal presentar-la a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
situada al passeig Pau Claris 38-40 de Rubí, o bé a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)5, o també és possible fer-ho a la Finestresta 
Única Empresarial de Rubí (FUER)6. 

 
2. Documentació que s’haurà d’adjuntar: 

a. Certificat expedit per part de l'empresa que presta el servei conforme el contracte té vigència, com a mínim, per a l'any del 
període impositiu. 

b. Rebut d'IBI o contracte de lloguer de la finca on es realitza l'activitat. 
c. Fotocòpia CIF empresa. 
d. Fotocòpia DNI representant i escriptura de poders. 

 
 
II) En el cas que sigui una renovació: 
 

1. L’interessat ha de fer una instància sol·licitant-ho  
2. Documentació que s’haurà d’adjuntar: 

a. Certificat del gestor autoritzat. 

                                                 
4 Trobareu el quadre detallat a l’article núm. 5 de l’ordenança fiscal núm. 16 
5 Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC): Zona Centre (C/Dr. Robert, 19 Telf. 935 887 000) i  Zona Les Torres (Rambleta Joan  Miró, s/n Telf. 935 881 975) 
6 Finestreta Unica Empresarial de Rubí (FUER) està situada a C/ de Can Serra – PAE La Llana. Telf. 935 887 000 
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BONIFICACIONS 
 

 
uc gaudir de bonificació de la taxa? 
 

Sí, hi ha dos tipus de bonificacions establertes. Per implantació de nou comerç, bonificació del 90%, i per adhesió al conveni de col·laboració, 
bonificació del 50%. 

 
 

 
uc gaudir d’una bonificació de la taxa del 90% (imp lantació de nou comerç)? 
 

Sí, sempre i quan els titulars d’establiments i activitats comercials que a data 1 de gener de cada any, portin un temps menor d’un any des de l’inici 
de la seva activitat. La persona interessada ho ha de sol·licitar expressament. El procediment és el següent: 
 

1. L’interessat ha de fer una instància sol·licitant la bonificació per inici d’activitat del 90% i presentar-la a l’Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona situada al passeig Pau Claris 38-40 de Rubí. Tel. 934 729 116. 

2. DNI – autorització 
3. Model 037 presentat a la Agència Tributària si és el titular de l'activitat. 
4. Contracte de lloguer si ho presenta el propietari. 

 
 
 

 
uc gaudir d’una bonificació de la taxa del 50% (per  adhesió al conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de Rubí)? 
 

Sí, per gaudir-ne cal que prèviament els titulars d’establiments i activitats s’hagin adherit al conveni de col·laboració en matèria de gestió, recollida i 
reciclatge de residus subscrit entre l’Ajuntament de Rubí i els gremis (forners, llauners, hostaleria,...), associacions (associació de comerciants, ...) i 
entitats.  
 
La subscripció a aquests convenis compromet els comerços7 que generen matèria orgànica com una part dels seus residus, a realitzar correctament 
la recollida selectiva d’aquesta fracció.  

                                                 
7 Recordem que és obligació de qualsevol activitat fer la correcta gestió de totes les fraccions dels residus que es generen en els comerços, però que, a banda d’aquesta obligació 
dictada per la Llei de Residus, l’esperit municipal promou la subscripció d’aquests convenis -fins ara- ha estat bàsicament l’assegurament que, els comerços que generen matèria 
orgànica com una part dels seus residus, realitzen correctament la recollida selectiva d’aquesta fracció.  
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Els convenis vigents són: 
 

- Amb l’Associació de Bars i Restaurants de Rubí8 
- Amb la Federació d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí9 – grans generadors de matèria orgànica- 
- Amb la Federació d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí9 – petits generadors de matèria orgànica- 
- Amb la Federació d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí9 – perruqueries, merceries i salons de bellesa- 

 
 

I) Ho sol·licito per primer vegada: 
 

1. L’interessat ha de fer una instància sol·licitant l’adhesió al conveni  i presentar-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà10 (OAC), juntament amb la 
documentació que se li requereixi, o bé es pot dirigir al seu Gremi de referència per a tramitar aquesta sol·licitud a través d’ells 

2. Tècnics de medi ambient visiten i informen de les condicions del conveni i de les obligacions del comerciants. 
3. S’empleni el formulari d’adhesió. 
4. Si l’adhesió és d’abans de 31 de desembre s’aplica l’any següent. Les adhesions de 2013 es faran efectives en 2014. 
 
 
II) En el cas que sigui una renovació: 
 
1. Només s'ha de presentar instància en el cas que existeixin discrepàncies entre el que figura en el rebut i la realitat. Per ex., si el rebut ha 

sortit sense la bonificació del 50% i l'any anterior el contribuent es va adherir al conveni, haurà de presentar còpia d'aquesta adhesió. 
 
 
 
Si necessiteu més informació podeu dirigir-vos a Finestreta Única Empresarial de Rubí6 

                                                 
8 No és necessari que el bar o restaurant estigui associat a l’Associació de Bars i Restaurants de Rubí. 
9 No és necessari que l’establiment comercial estigui associat a la Federació d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí. 
 

BONIFICACIONS 
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EXEMPLES DE CASOS PRÀCTICS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   Tinc un bar i no estic associat a 
l’Associació de Bars i Restaurants de Rubí. Puc tenir 
bonificació a la taxa d’escombraries? 
 

Sí, no és necessari que el bar o restaurant estigui associat a 
l’Associació de Bars i Restaurants de Rubí, però s’ha 
d’adherir al conveni. 
 
I s’ha d’adreçar a l’OAC5 o bé al FUER6. 
 

�    Tinc una perruqueria i estic associada a la 
Unió de Perruqueries i Estètica del Vallès. Puc tenir 
bonificació a la taxa d’escombraries? 
 
Sí, si s’adhereix al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament.  
 
Es pot adreçar a través del seu gremi/associació o bé a l’OAC5 
o FUER6. 

�     Tinc una gestoria i no 
estic associat enlloc (ni a cap associació, 
federació, ...) Puc tenir bonificació a la taxa 
d’escombraries? 
 
No, no existeix cap conveni per adherir-se. 

�    Tinc un botiga 
de roba i estic associada a  
l’associació de comerciants del meu 
barri de Rubí. Puc tenir bonificació a la 
taxa d’escombraries? 
 
No, no existeix cap conveni per 
adherir-se. 
 

 

����   Tinc un taller mecànic i 
estic associat al Gremi Provincial de Tallers 
de Reparació d'Automòbils de Barcelona.  
Puc tenir bonificació a la taxa 
d’escombraries? 
 
No, no existeix cap conveni per adherir-
se. 
 


