Municipi: Òdena
Taxa pel servei, de recuperació voluntària, de recollida, transport i tractament dels RESIDUS
COMERCIALS

Quota tributaria
ALLOTJAMENTS
Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella o superior de més 2.343,14 €
de 10 habitacions.
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar,
entre els que s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris,
col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les deu
places.
Hotels, cases rurals, motels, hotels-apartaments i hostal d’una estrella o 1.200,00€
superior de menys de 10 habitacions.

ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
Supermercats fins 1000m2. Superfície
Economats, cooperatives, peixateries i carnisseries
Altres establiments d’alimentació

1.171,52€
1.160,00€
224,79€

ESTABLIEMENTS DE RESTAIURACIÓ
Bars fins a 40 m2.
Bars de més de 40 m2
Restaurants fins a 100 m2.
Restaurants de mes de 100 m2. i fins a 250 m2.
Restaurants de més de 250 m2. i fins a 500 m2.
Salons per a banquets

224,79€
374,89€
224,94€
656,06€
1.312,08€
3.514,55€

ESTABLIEMENTS D’ESPECTACLES
Discoteques, sales de festa i similars

4.686,07€

ALTRES LOCALS COMERCIALS O MERCANTILS
Comerç o altres fins a 150 m2. de superfície
Comerç o altres de 151 m2. fins a 225 m2. de superfície
Comerç o altres de 226 m2. fins a 500 m2. de superfície
Comerç o altres de més de 500 m2. de superfície

ALTRES
Per cada despatx
En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix habitatge,
sense separació, s’aplicarà únicament la tarifa precedent, i en ella s’hi
contindrà la de l’epígraf primer.

224,79€
305,69€
409,03€
656,16€

124,00€

LOCALS INDUSTRIALS
Indústries fins a 225 m2. de superfície
Indústries de 226 m2. a 375 m2. superfície
Indústries de 376 m2. a 500 m2. superfície
Indústries de més de 500m2. de superfície
Magatzems (sense activitat industrial) fins a 500 m2. superfície
Magatzems (sense activitat industrial) de més de 500 m2. superfície

224,79€
454,48€
637,40€
818,78€
340,81€
614,23€

Per poder accedir a la ordenança fiscal complerta, teniu el link a continuació:

https://www.seu-e.cat/documents/1861589/6662581/07++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3+del+servei+de+gesti%C3%B3+de+residus+municipals.p
df/a5a0d2a1-027d-4137-8568-2186ed1f1ced

