AJUNTAMENT DE BORREDÀ.

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament
de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat
generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf segon. Despatxos professionals
Ep.2.a

Despatxos professionals

160,00 €

Epígraf tercer. Establiments amb servei d'allotjament
24,90 €

Ep.3.a

Càmpings (parcel·la)

Ep.3.b

Refugis, campaments, cases de colònies (places)

Ep.3.c

Establiments de turisme rural fins a 10 llits

156,90 €

Ep.3.d

Establiments de turisme rural més de 10 llits

266,20 €

Ep.3.e

Hotels, motels, hotel-apartament fins a 60pl comensal.

430,00 €

Ep.3.f

Hotel, motel, hotel-apartam. De més de 60pl comensals.

687,90 €

Ep.3.g

Residències per a gent gran fins a 80pl

1.670,00 €

Ep.3.h

Residències per a gent gran més de 80pl

2.360,00 €

Ep.3.i

Hospitals

3.540,00 €

5,00 €
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Article 11.- Quota tributària.

Data 29-12-2017

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 de l’Ajuntament de Borredà TAXES PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vist que no s’han presentant al·legacions a l’acord del ple de data 25 d’octubre de 2017 de
modificació de l’article 11 de la ordenança fiscal número 29 per la prestació del servei de
gestió de residus municipals, ha esdevingut definitiu, per la qual cosa es procedeix a la
publicació íntegre del de l’article modificat.

B

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 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, es fa públic el següent:

A

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL
29 DE GESTIO DE RESIDUS MUNICIPALS.

AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
Epígraf quart. Establiments d'alimentació

Ep.4.d
Ep.4.e
Ep.4.f

Supermercats, economats i cooperatives de 800m² o més

A

500,00 €
815,00 €
1.320,80 €
3.800,00 €

Epígraf cinquè. Establiments de restauració
Ep.5.a

Cafeteries, bars fins a 40m²

270,00 €

Ep.5.b

Restaurant fins a 60 pl comensals. Cafeteries, bars de més
de 40m². Whisqueries, pubs i tavernes

430,00 €

Ep.5.c

Restaurant més de 60pl comensal

700,00 €

Epígraf sisè. Establiments d’espectacles
430,00 €

Ep.6.a

Cinemes i teatres. Sales de festes, discoteques i bingos
Epígraf setè. Altres locals industrials, mercantils o de
serveis

Ep.7.a

Altres locals no tarifats

160,00 €

Ep.7.b

Centres Oficials

160,00 €

Ep.7.c

Oficines bancàries

500,00 €

Ep.7.d

Grans magatzems

700,00 €

Ep.7.e

Locals industrials, tallers i anàlogues

300,00 €

L’Alcalde,
Joan Roma i Cunill.
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Borredà, 29 de desembre de 2017
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Ep.4.c

270,00 €

Pàg. 2-2

Peixateries, carnisseries i semblants
Supermercats, economats i cooperatives fins a 249m2.
Magatzem a l'engròs de fruites, verdures i hortalisses.
Magatzem a l'engròs en general
Supermercats, economats i cooperatives de 250m² fins a
499m²
Supermercats, economats i cooperatives de 500m² fins a
799m²

CVE 2017047364

Ep.4.b

156,90 €

Data 29-12-2017

Botigues NO alimentàries

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ep.4.a
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