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ORDENANÇA FISCAL NUM 12
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA,TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Reial Decret 2/2004, Text Refòs de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 al 19 d’aquest text legal i la llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora de
residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes
pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans, que es regiran per la present ordenança.

I- TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIO OBLIGATÒRIA DE RECOLLICA,
TRACTAMENT I ELIMINACIO D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
URBANS DOMICILIARIS.

Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges
particulars.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal
d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes
d’obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius,
perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3. No està subjecte a la taxa, la prestació de caràcter voluntari i a instància de part
dels serveis següents:
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans
d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d’obres.
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Article 3
Subjectes passius
1.a. Són subjectes passius d’aquesta taxa per la prestació de serveis de recepció
voluntària de recollida, tractament, i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
1.b. A aquests efectes, els propietaris de les vivendes o garatges. Es podrà inscriure al
llogater d’una vivenda , degudament acreditada la seva condició, com a obligat
tributari, sens perjudici de la consideració del propietari com a subjecte passiu substitut
del contribuent.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estan obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 4
Responsables
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 5
Beneficies fiscals
1. Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota els subjectes passius i
subjectes passius substituts del contribuent, (arrendataris obligats per contracte
d’arredament) quan es donin les següents circumstàncies:
1. Que al domicili hi hagi un màxim de dues persones empadronades.
- Aquestes persones empadronades hauran de tenir més de 65 anys quan
només n’hi hagi una i si són dues, una haurà d’haver complert els 65 i l’altra
n’haurà de tenir més de 60.
- En el cas que la persona que viu sola, si fos menor de 65 anys, podrà
gaudir d’aquesta bonificació quan disposi de la resolució de reconeixement
de discapacitat de 65 % o més, emès per l’ICASS del Dept. De Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya o Certificat de Gran
Invalidesa emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
2. La suma de la darrera base imposable de l’IRPF no haurà de superar el
salari mínim interprofessional (SMI) si viu una persona sola. En cas de dues
persones serà 1,25 del SMI.
3. Quan el subjecte passiu sigui cotitular de l’immoble o vivenda s’haurà de
justificar que no es superen els ingressos líquids anuals, dividits en 14
mensualitats en 3 vegades el SMI una vegada sumats els ingressos de totes
les persones cotitulars de l’immoble o vivenda.
4. Gaudir d’uns estalvis no superiors a 3.000 euros.
Per demanar d’aquesta bonificació haurà de presentar davant el registre d’entrada de
l’Ajuntament:
- sol·licitud de bonificació.
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-

fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF dels convivents o darrer
document de revalorització de la pensió, si fos el cas.
Certificat de convivència o empadronament.
Contracte d’arrendament
Còpia del darrer rebut d’escombraries.

Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-se anualment. Les sol·licituds de bonificació
acordades una vegada emès el corresponent padró de la taxa, tindrà efectes el mateix
exercici tributari quan així ho acordi la Junta de Govern, previ informe favorable de
Serveis Socials. En cas de que tingués la bonificació acordada de l’any precedent,
haurà de presentar davant el Serveis Socials Municipals els documents que acreditin
que es segueixen complint els requisits assenyats a l’apartat anterior.
Les bonificacions concedides fora de termini comportaran la devolució d’ingressos
deguts, si s’escau.

2. Tindran una bonificació del 50% les famílies que la suma dels seus ingressos, sigui
inferior a l’indicador de la Renda de suficiència de Catalunya (IRSC)
Per gaudir d’aquesta bonificació cal:
a) Que estiguin empadronats en l’habitatge pel qual es sol·licita la bonificació
b) Acreditar que s’hi ha estat empadronat durant 2 anys com a mínim.
c) Aportar còpia de la darrera declaració de la renda de la unitat familiar i/o certificat de
rendiments d’empreses o entitats financeres per tal de justificar que no se supera
l’IRSC.
La unitat familiar la composa el sol·licitant, el seu cònjuge no separat legalment o
parella de fet i els fills, amb independència de al seva edat i altres familiars fins al 2n
grau de parentesc, que resideixin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de
tutela, guarda o acolliment familiar.
Serà de caràcter anual i pregat. La sol·licitud haurà de presentar-se al registre de
documents municipal durant el primer trimestre de l’any natural.
Article 6
Quota Tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixe per cada unitat d’habitatge que es
determinarà d’acord amb la següent tarifa:
Tarifa.
Escombraries domiciliàries:
Tarifa per domicilis i garatges, quota anual irreductible
Propietaris o usuaris d’habitatges, per cada una
Propietaris o usuaris de garatges que integren una unitat cadastral independent,
per cada un.

Euros
143,61
45,27
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Article 7
Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa
estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el
primer dia de l’any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8
Gestió
1. Dintre els trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i
presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents,
que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què
s’hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment segons el calendari fiscal
aprovat, mitjançant un rebut derivat de la matrícula. Amb la finalitat de facilitar el
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per
permetre el pagament a l’entitat bancària col·laboradora o gestora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant els primers dies de l’última
mensualitat de pagament en voluntari.
5. A efectes de la taxa es considerarà baixa del servei aquella vivenda que
considerada en estat ruïnós/abandonat no disposi de comptadors d’aigua ni llum i es
certifiqui el seu estat mitjançant informe de l’Arquitecte Municipal.
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II – TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL COMPLEMENTARI, DE
RECEPCIO VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIO DE
RESIDUS COMERCIALS.

Article 9
Fet imposable.
a) Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptibles de ser
prestats pel sector privat -autoritzat per la prestació del servei, en els termes
previstos a la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, tractament i
eliminació dels residus comercials.
b) Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària, de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis
següents:
1. Recollida de residus comercials.
2. Tractament i eliminació dels residus comercials.
c) A aquests efectes, tenen la consideració de 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 serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord
amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipis.

Article 10
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa per la prestació de serveis de recepció
voluntària de recollida, tractament, i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 34
i 47bis de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny, reguladora de residus, que:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiats o afectats per la prestació del servei.
2. Es considerarà que el titular de l’activitat generadora de residus comercials i
industrials s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que te establerta la
Corporació i, per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa.
3. Tindrà consideració de subjecte passiu contribuent el propietari dels locals on
s’ubiqui l’activitat generadora de residus, el qual podrà repercutir, en el seu cas, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
4. Els titulars de les activitats que generen residus comercials o industrials
assimilables als municipals, que tinguin contracte amb un gestor autoritzat, la
recollida, tractament i eliminació de residus que produeixin, vindran obligats a
acreditar-ho davant l’Ajuntament. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el
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termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja està portant a
terme l’activitat o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha
tingut lloc amb posterioritat a l’entrada en vigor.
5. En cas de que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
comercials i domèstics generats per indústries s’aculli al sistema de recollida,
transport i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
6. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de
cada any natural, estan obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 11
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 12
Quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de
recollida, tractament i eliminació 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.
Tarifes.
Escombraries de locals de negoci:
euros
Locals comercials:
Locals comercials i professionals no tarifats específicament
Locals industrial no tarifats específicament
Entitats financeres
Establiments dedicats a la venda de productes alimentaris com ara pa,
pastisseria, xurreria, xocolateria, gelats o ambdós, queviures amb general,
queviures i llegums cuits, xarcuteria, rostidoria, peixateria, carnisseria, verdures i
fruites, ultramarins, conserves i pesca salada, precuinats o menjars preparats,
pizzeries (per emportar) i similars:
Locals fins a 15 m2, de superfície d’atenció al públic
Locals de 15 a 50 m2, de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de 50 a 100 m2, de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de 100 a 200 m2, de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de 201 a 500 m2 de superfície d’atenció al públic
Supermercats i locals de més de 500 m2 de superfície atenció públic
Jardiners
Amb un treballador

134,63
177,81
804,36

249,76
402,23
631,43
1.207,14
1.601,01
2.036,38
241,94
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Amb més d’un treballador
536,09
Forns de pa
De fins a tres treballadors
563,02
De més de tres treballadors
804,36
Salaons d’anxoves
Fins a tres treballadors
290,94
De més de tres a quinze treballadors
610,97
De més de quinze fins a trenta treballadors
843,54
De més de trenta treballadors
1.018,14
Indústries
De 200 a 300 m2 de superfície útil
804,36
De més de 300 m2 de superfície útil
1.368,32
Restaurants i similars *
Fins a 80 m2 de superfície
521,01
De 80 a 125 m2 de superfície
926,40
De 125 a 200 m2 de superfície
1.302,97
De 201 a 300 m2 a de superfície
1.608,54
De més de 301 m2 de superfície
1.954,96
Hotels, residències, pensions i similars
Una quota irreductible fins a 10 habitacions
190,56
Una quota complementària a partir d’11 habitacions, per habitació
25,39
Cases rurals, per cada apartament o vivenda
157,97
Cafeteries, bars, pubs, discoteques, etc *
Fins a 50 m2 de superfície
443,86
De més de 50 a 100 m2 de superfície
660,74
De 100 a 150 m2 de superfície
927,63
De 150 a 200 m2 de superfície
1.184,13
De 201 a 250 m2 de superfície
1.450,13
De més de 250 m2 de superfície
1.709,58
Sales de jocs i altres recreatius
Fins a 100 m2 de superfície útil
398,57
De 100 a 200 m2 de superfície útil
647,99
De 200 a 300 m2 de superfície útil
804,36
De més de 300 m2 de superfície útil
926,46
Càmping
Una quota irreductible de
1.700,21
Una quota complementària en funció de les places d’assentament (tenda, rulot,
mòbil-home, etc.) amb autorització del Departament de turisme, per plaça
22,22
Aparcaments i garatges
De menys de 20 places
134,02
De més de 20 places
804,36
Escoles, instituts i acadèmies privades
Una quota fixa de
160,79
Servei de neteja
Una quota fixa de
160,79
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Comerç de plantes, llavors, abonaments i productes de jardineria
Fins a 100 m2
De 101 a 250 m2
De 251 a 500 m2
De més de 500 m2, per m2 excés
Port Esportiu
Per amarrador
Fires i similars
Bar, xurreries, frankfurts, hamburgueseries i similars
Atraccions, estants de jocs, inflables i similars

160,79
294,04
495,62
0,44
16,08
110,85
83,15

(*) En aquests tipus d’activitats es computarà com a superfície de l’activitat la superfície
útil del local més la superfície que tingui concedida mitjançant llicència per ocupació de
via pública.

Nota a les tarifes:
1. Quan un local comercial desenvolupi més d’una activitat: L’activitat principal se
li computarà el 100% de la tarifa de taxa i a l’activitat o activitats
complementàries es comptabilitzaran al 25 %.
2. Les activitats comercials situades en càmpings tributaran pel 100 % de
cadascuna d’elles.
3. El titular de l’activitat generadora de residus que els hagi lliurat a un gestor/a
autoritzat per l’Ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 47bis.2) de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, refosa amb la Llei 15/2003
de 13 de juny, pagarà la quota corresponent a locals comercials o professionals
no tarifats específicament, segons correspongui. En cas de que la gestora no
realitzi tots els serveis que ofereix l’Ajuntament com són la recollida, el
transport, l’eliminació i tractament dels residus, la quota a pagar pel subjecte
passiu li serà calculada proporcionalment al serveis que presti l’ajuntament, en
qualsevol cas, la quota resultat haurà de ser com a mínim la d’un local
comercial o professional no tarifat específicament.
4. Quan els hotels, residències, pensions i similars disposin de servei de
restaurant, la quota d’hoteleria serà incrementada amb el 50 % de la quantitat
que li correspondria de restaurant com a activitat principal. La quota resultant
no haurà de ser mai inferior a la tarifa establerta en els restaurants, en cas de
que ho fos, es prendrà com a tarifa mínima la de restaurant. En altres activitats
complementàries relacionades amb l’hotel, es comptabilitzarà el 25 % de
l’import de la taxa que li correspondria com activitat independent.

Article 13
Utilització voluntària de l’abocador d’escombraries.
1. Les industries locals que produeixin residus orgànics satisfaran en concepte
d’utilització de l’abocador les tarifes, que, segons activitat, figuren en els diferents
números de l’apartat de l’article 12è d’aquesta ordenança.
2. La descàrrega de residus a l’abocador a càrrec de particulars que no figurin en el
Padró Municipal reportaran una quota a raó de 0,0287 euros/quilo.
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Article 13 bis
Utilització voluntària de la Planta del Mas Martí.
1. L’eliminació i trituració de restes vegetals, dipositats per les persones físiques o
jurídiques que tenen la condició de posseïdors o productors de residus vegetals
satisfaran una quota de 45,4575 €/tona o fracció.
2. Per a les persones físiques o jurídiques que figurin inscrits en el Padró Municipal
pel servei de recollida d’escombraries de negocis, el preu serà de 31,5068 €/tona
o fracció,
Article 14
Acreditament i període impositiu.
1. La taxa per la seva prestació del servei complementari, de recepció voluntària, de
recollida, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de
sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. A aquests efectes:
a) Quan l’inici del servei no coincideixi amb l’any natural, les quotes es calcularan
proporcionalment al número de mesos que resten per acabar l’any inclòs el del
començament de l’exercici de l’activitat.
b) Tanmateix en cas de baixa del servei, les quotes seran prorratejades per
mesos naturals, exclòs aquell en què es produeixi la baixa, A tal fi els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota
corresponent als mesos naturals als quals no s’hagués gaudit del mateix.
3. A efectes del servei de recollida d’escombraries, es considerarà baixa el tancament
definitiu de l’activitat. Quan el tancament sigui temporal a causa d’una interrupció
normal de les activitats, de la industria o comerç motivat per l’estacionalitat de
l’oferta (activitats o negocis de temporada) i en la represa subsisteixen sense
variació les característiques que serviren de base per al girament inicial de la taxa,
així com la titularitat de la llicència o comerç, no es considerarà baixa.
En tancaments temporals de l’activitat per motiu de malaltia greu del seu titular
amb una durada que excedeixi dels 12 mesos consecutius, s’estudiarà la reducció
de l’import de la taxa en un màxim del 30 % del seu import. La bonificació haurà de
demanar-se per escrit i haurà de justificar-se amb aquella documentació que els
serveis tècnics i/o jurídics municipals considerin adients
4. A efectes de devolució parcial de la taxa, s’haurà de declarar la baixa definitiva de
l’activitat, industria o servei en el termini d’un mes de que aquella s’hagi produit.
En de declaració extemporània de la baixa dins el mateix any tributari es
considerarà que tindrà efectes en el moment de la seva sol·licitud llevat que es
justificació o prova en contra. En cas de no declarar la baixa es considerarà que
l’activitat, industria o servei ha estat produint-se fins al darrer dia de l’any tributari.
Article 15
Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, de manera simultània a la sol·licitud de
la llicència d’obertura d’establiments, els subjectes passius hauran d’efectuar
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l’ingrés de l’import total del deute tributari en el moment de formular la sol·licitud del
servei i, per exercicis següents, en tant no hagi comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes
s’efectuarà en el període que es determini.
2. Efectuades les comprovacions oportunes per l’Administració, practicarà la
liquidació definitiva que es notificarà en forma a l’interessat exigint o retornant, si
s’escau, la quantitat procedent.
3. Tractant-se d’una taxa de venciment periòdic, el pagament de la taxa s’efectuarà
anualment, d’acord amb les dates aprovades en el calendari fiscal. Amb la finalitat
de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un
document apte per permetre el pagament a l’entitat bancària col·laboradora o
gestora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu
calendari fiscal.
4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant els primers dies de
l’última mensualitat de pagament en voluntari.
Article 16
Notificació de les taxes.
1. En els supòsits de prestació de serveis, la notificació de la taxa es realitzarà en el
moment en què es presenta l’autoliquidació. Quan l’interessat es doni d’alta en el
registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la matrícula de
contribuents.
2. Anualment s’exposarà al públic, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament el cens de
contribuents que tenen aquesta condició amb referència al primer de gener.
Article 17
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingues als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
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Article 18
Infraccions i sancions
Relativament a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Article 19
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el primer de gener, després de la seva
publicació al BOP, i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Diligència.
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada inicialment per l’Ajuntament en sessió
plenària del dia 31 d’octubre de 1996 i publicada en el BOP del dia 12 de novembre de
1996. Fou modificada parcialment en sessió plenària del dia 2 de novembre de 1998,
28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de 2000, 30 d’octubre de 2001 i 29 d’octubre de
2002.
La present ha estat modificada i aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 3 de novembre de 2003 i modificada parcialment en sessió de Ple de
4 de novembre de 2004.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, de maig de 2006, 3
de novembre de 2006, 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008, 2 de
novembre de 2009, 29 d’octubre de 2010, 9 de novembre de 2011 i el 29 d’octubre de
2012, 13 d’octubre de 2014, el 2 de novembre de 2015 i el 30 d'octubre de 2017.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

