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TAXA ESCOMBRARIES. Reduccions i bonificacions 

El servei de recollida i gestió de residus, és un servei municipal que es considera essencial. És general i obligatori 

per a qualsevol habitatge, local o establiment que estigui situat a cada municipi, per la qual cosa no s’eximeix de 

l’obligació de contribuir per ell, però poden contemplar bonificacions i reduccions en les seves ordenances.  

Tots els ajuntaments contemplen beneficis fiscals per a jubilats, pensionistes i persones amb escassa capacitat 

econòmica, entre d’altres. Alguns municipis catalans amplien les seves ordenances oferint la reducció o 

bonificació de les taxes d’escombraries a les empreses que utilitzen el servei d’una empresa de gestió de residus, 

i als habitatges que utilitzen les deixalleries municipals a l’any anterior. 

En el cas de la ciutat de Girona, poden gaudir d’una bonificació del 15% en la quota de la taxa, aquells subjectes 

que tributen per quotes domiciliàries i que utilitzin les deixalleries fixes de Mas Xirgu o Sarrià de Ter, o les mòbils 

i/o el servei de recollida de voluminosos, un mínim de sis vegades a l’any, prèvia acreditació. La bonificació per 

a l’ús de la deixalleria es farà efectiva en el primer o segon rebut del servei municipal d’aigua de l’any següent, 

sempre i quan el titular de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament de Girona. 

Les empreses i comerços de la ciutat de Girona poden demanar la reducció de la taxa anual de residus 

procedents de les activitats, sempre que acreditin disposar d’un sistema de gestió de residus autoritzat per 

l’Agència de Residus de Catalunya. Aquests descomptes s’aplicaran per cada fracció de residus ─cartró, paper, 

vidre, envasos i matèria orgànica─ que es demostri que es gestiona. Les empreses i comerços interessats a 

sol·licitar aquesta reducció fiscal han de presentar, abans del 31 de gener, un certificat i factures de l’empresa 

que els ha gestionat els residus l’any anterior. 

Si desitgeu que us portem la gestió o si teniu qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte 

amb nosaltres. 

Atentament, 

Olga Ginesta i Madruga 
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