Art. 3r. Subjecte passiu. Són subjectes passius de la taxa:
a) Les persones físiques o jurídiques del sector privat que realitzen les activitats de recollida i transport dels
sacs i contenidors metàl·lics de runa.
b) Les persones físiques o jurídiques a qui es refereixin, beneficiïn o afectin les prestacions de serveis
recollides en aquesta ordenança fiscal.
c) Els obligats a la retirada i recollida dels sacs de runa i contenidors metàl·lics de runa, en cas
d’incompliment de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona.
Art. 4t. Base imposable. La base imposable és determinada a les tarifes corresponents incloses a l’article següent.
Art. 5è Quota
Euros
1. Taxa per l’habilitació d’empreses privades de recollida i transport de sacs i contenidors de
runa
a) habilitació inicial
b) renovació anual
2. Taxa per la retirada de sacs i contenidors de la via pública
a) contenidors metàl·lics, per unitat
b) sacs de runa, per unitat
3. Taxa pel lliurament de distintius identificatius de contenidors i sacs de runa
3
a) contenidors metàl·lics de més de 2m ,
per placa sense soldar
per placa soldada
3
b) sacs de runa fins a 1,9 m , per llicència
4. Taxa per la revisió bianual obligatòria de les instal·lacions privades de recollida
pneumàtica de residus
Revisió de manteniment, per vàlvula
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318,84
79,44
276,85
54,13

212,56
122,79
3,90

128,82

https://bop.diba.cat
Pàg. 148-240
CVE 202210194745

Art. 2n. Fet imposable. L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, realitzada per a comprovar el
compliment de les condicions que el text refós de la Llei reguladora dels Residus imposa i l’Ordenança del medi
ambient de Barcelona desenvolupa, per les activitats de gestió de residus municipals a Barcelona, especialment,
l’habilitació d’empreses del sector privat per recollir residus comercials i industrials i per retirar i recollir, per
incompliment de l’obligat a fer-ho, els sacs de runa i contenidors metàl·lics de runa de la via pública en el terme
municipal de Barcelona, així com l’atorgament de la llicència d’ocupació de la via pública pels sacs i contenidors
metàl·lics pel dipòsit de runa provinent d’obres domiciliàries.
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1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i, específicament, l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb
els articles 15è i 19è del mateix text refós, s’estableixen taxes pels serveis de recollida i transport de sacs i
contenidors de runa i altres serveis mediambientals en el terme municipal de Barcelona.
2. El concepte de residu municipal i residu comercial és, als efectes de la present Ordenança, determinat per les
definicions contingudes al text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol.
3. El control de les activitats de gestió de residus a Barcelona es fonamenta en la intervenció administrativa
ambiental de compliment estricte de les determinacions del text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
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Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de
desembre de 2022, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
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Art. 7è. Infraccions. Cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança fiscal general.
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Art. 6è. Meritació. Les taxes es meriten:
a) En el moment que, per incompliment de l’obligat a fer-ho, l’Ajuntament retiri o reculli els sacs de runa i
contenidors metàl·lics de runa de la via pública en el terme municipal de Barcelona.
b) En el moment de sol·licitar el lliurament de les llicències d’ocupació a la via pública dels contenidors o
sacs de runa.
c) En el moment de sol·licitar la revisió bianual obligatòria de les instal·lacions privades de recollida
pneumàtica de residus.
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