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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXES PER RECOLLIDA, TRANSPORT, 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 text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, el Text refós
de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol i
la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les
taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es
regiran per la present Ordenança.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris. la
prestació dels serveis següents:
a) Recollida i transport
particulars.

d’escombraries i residus urbans generats als habitatges

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries i residus urbans les restes i les
deixalles que procedeixen dels domicilis particulars.
3. No tenen la consideració d’escombraries i residus urbans els que, per al seu
tractament o transport requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques,
profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) residus d’indústries, hospitals i laboratoris
b) escòries i cendres de calefaccions centrals
c) runes d’obres
d) d’altres tòxics o perillosos
e) i qualssevol altres que així ho estableixi la legislació vigent.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que posseeixin, ocupin o utilitzin
els habitatges situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé
sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
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2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos
familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional.
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament
de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quota per aquesta taxa s’obté per l’aplicació de la tarifa continguda a l’apartat
següent:
TARIFA 1 Habitatges.
1.A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE

Import anual (€)

a) Habitatges de caràcter familiar o particular del nucli
urbà i de les urbanitzacions següents: Can Valls, Font dels
Enamorats, Els Saulons, Can Maspons, Els Lledoners,
Torre Negrell i Ragasol.

151,00

b) Habitatges de caràcter familiar o particular situats a la
urbanització del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor

216,88

2. Quan s’acrediti, després de la inspecció tècnica sol·licitada per instància s’aplicarà
una bonificació de fins al 20 % de la taxa de deixalles en funció dels punts que
s’aconsegueixin sota la inspecció tècnica.
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Cada punt concedit en la inspecció tècnica representarà una bonificació de l’1% del
rebut de les deixalles. Per contra cada punt negatiu representarà la reducció d’un punt
de bonificació.
Punts de bonificació
Durant la inspecció es concediran 19 punts segons:
8 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica
2 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers
3 per comprovar que es recull de forma selectiva d’oli vegetal
2 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró
1 per comprovar que es recull de forma selectiva el vidre
2 per comprovar que es recullen de forma selectiva les piles
1 per comprovar que es recullen de forma selectiva els residus que cal portar a la
deixalleria (pintures, fluorescents, medicaments ...)
A part es concedirà un punt al presentar el val normalitzat d’aportació de residus a la
deixalleria. El val s’obté a la mateixa deixalleria en el moment de l’aportació. Per
demostrar la seva validesa es comprovarà que estigui segellat pel Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental i amb la data d’aportació. Caldrà presentar el
val amb la sol·licitud de bonificació.
Punts negatius
Durant la inspecció es formularan un total de cinc preguntes relacionades amb la
gestió municipal dels residus i formulades sota les directrius de la Regidoria de Medi
Ambient. L’objectiu de les preguntes serà acabar de comprovar el coneixement del
model de gestió per part del sol·licitant.
Es donarà un punt negatiu per cada pregunta mal contestada i fins a un màxim de 5
punts. En cap cas les preguntes respostes correctament donaran punts positius.
Les preguntes caldrà respondre-les durant la inspecció tècnica.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la inspecció per a obtenir la bonificació
esmentada des de l’1 de gener i fins el dia 31 de març.
Article 7. Meritació
1. La taxa es merita 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 cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
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Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels 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 i ingressaran,
simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de
l’article anterior.
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 produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos.
II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, transport,
tractament i eliminació de residus comercials.
Article 9. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector
privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa
vigent en matèria de residus-, la recollida, transport, tractament i eliminació dels
residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i
eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida i transport dels residus comercials.
b) Tractament i eliminació del residus comercials.
3. 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 municipals.
Article 10. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix
a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament
que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, transport, tractament i
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eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquesta acreditació
haurà de constar dels següents documents:
a) Declaració de residus segons el model utilitzat per l’Agència de Residus
indicant entre altres quins volums i tipologies genera l’activitat.
b) Contracte amb un o uns gestors autoritzats per la l’Agència de Residus per a la
recollida, tractament, eliminació dels volums i tipologies declarats.
Els residus que en la recollida municipal es recullin de forma separada, cal recollir-los i
gestionar-los de la mateixa manera.
Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes, comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des
de l’inicia de l’activitat generadora del residu si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a
dita entrada en vigor.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida,
transport, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest
la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport,
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.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
TARIFA 2. Locals o establiments en que s’exerceixin activitats industrials, comercials o
professionals o en siguin susceptibles.
1. Les tarifes es computaran segons la superfícies del locals i l’assignació de cada
activitat a un dels grups definits en funció de la producció estimativa de deixalles o
residus no pròpiament industrials i la tipologia dels mateixos, excepte per a el grup 0
que tindrà tarifa única.
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CONCEPTE

Import anual (€)

Grup 0
a) Magatzems i trasters superiors a 50 metres quadrats d’ús particular
o sense activitat

145,89

b) Tots aquells professionals i/o activitats econòmiques sense local

69,48

c) Locals comercials o industrials sense activitat

83,36

Grup 1
Fins a 25 m2 (euros)
De 26 a 50 m2 (euros)
De 51 a 100 m2 (euros)
De 101 a 150 m2 (euros)
De 151 a 200 m2 (euros)
De 201 a 250 m2 (euros)
De 251 a 500 m2 (euros)
De 501 a 1000 m2 (euros)
Més de 1000 m2 (euros)

160,33
216,42
281,37
337,65
396,72
466,16
547,73
643,58
756,21

Grup 2
Fins a 25 m2 (euros)
De 26 a 50 m2 (euros)
De 51 a 100 m2 (euros)
De 101 a 150 m2 (euros)
De 151 a 200 m2 (euros)
De 201 a 250 m2 (euros)
De 251 a 500 m2 (euros)
De 501 a 1000 m2 (euros
Més de 1000 m2 (euros)

360,72
486,99
633,07
759,69
892,64
1.048,87
1.232,39
1.448,05
1.701,46

Grup 3
Fins a 25 m2 (euros)
De 26 a 50 m2 (euros)
De 51 a 100 m2 (euros)
De 101 a 150 m2 (euros)
De 151 a 200 m2 (euros)
De 201 a 250 m2 (euros)
De 251 a 500 m2 (euros)
De 501 a 1000 m2 (euros)
Més de 1000 m2 (euros)

542,07
731,77
987,91
1.185,50
1.392,95
1.601,90
2.162,55
2.919,45
3.941,28

Grup 4
Fins a 25 m2 (euros)
De 26 a 50 m2 (euros)

725,81
979,86
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De 51 a 100 m2 (euros)
De 101 a 150 m2 (euros)
De 151 a 200 m2 (euros)
De 201 a 250 m2 (euros)
De 251 a 500 m2 (euros)
De 501 a 1000 m2 (euros)
Més de 1000 m2 (euros)

1.322,79
1.587,35
1.865,16
2.144,91
2.894,89
3.909,12
5.277,28

2. Quan s’acrediti, després de la inspecció tècnica sol·licitada per instància, s’aplicarà
una bonificació de fins al 20 % de la taxa de deixalles en funció dels punts que
s’aconsegueixin sota la inspecció tècnica.
Cada punt concedit en la inspecció tècnica representarà una bonificació de l’1% del
rebut de les deixalles. Per contra cada punt negatiu representarà la reducció d’un punt
de bonificació.
Els punts de bonificació s’adjudicaran en funció de:
Punts de bonificació
Activitats dels grups 0, 1 i 2
3 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica
5 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers
5 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró amb el servei de
recollida porta per porta de paper i cartró comercial
2 per comprovar que es recull de forma selectiva el vidre
5 per comprovar que es recullen de forma selectiva els residus especials i es
gestionen correctament acreditant-ho, si es requereix, amb el respectiu val d’aportació
de la deixalleria
Activitats dels grups 3 i 4
8 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica
3 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers
3 per comprovar que es recull de forma selectiva d’oli vegetal, acreditant-ho, si es
requereix, amb un certificat del transportista.
3 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró amb el servei de
recollida porta per porta de paper i cartró comercial
3 per comprovar que es recullen de forma selectiva els residus especials i es
gestionen correctament acreditant-ho, si es requereix, amb el respectiu val d’aportació
de la deixalleria
Punts negatius
10 punts si l’activitat en qüestió ha comès alguna infracció de la ordenança municipal
de convivència ciutadana i de la via pública.
2 punts per cada conducta reprovables des del punt de vista de la preservació del
medi ambient observada durant la inspecció.
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1 punt per resposta incorrecta a diferents preguntes plantejades en la inspecció sobre
la gestió dels residus per tal de constatar una correcta gestió dels mateixos, amb un
màxim de 5 preguntes.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la inspecció per a obtenir la bonificació
esmentada des de l’1 de gener i fins el dia 31 de març.
3. Amb vista a la liquidació de la taxa regulada en aquest apartat, s’estableixen els
grups d’activitats següents:
Activitats Grup 0
Magatzems i trasters comercials superiors a 50 metres quadrats sense activitat.
Tots aquells professionals i/o activitats econòmiques sense local.
Locals comercials o industrials sense activitat
Activitats Grup 1
Serveis de professionals (advocats, arquitectes, tècnics, financers, publicitat,…)
Serveis informàtics.
Serveis de neteja
Clíniques dentals i altres clíniques mèdiques, òptiques
Garatges
Gimnasos
Clíniques veterinàries
Tintoreries
Gestories, immobiliàries
Institucions financeres, asseguradors
Agències de viatges
Activitats recreatives
Balnearis i banys
Bancs i caixes
Rentat de vehicles
Activitats Grup 2
Autoescoles, escoles de música, de formació professional, de repàs i altres activitats
d’ensenyament no incloses en el grup 3
Rellotgeries, Joieries
Tendes de fotografia
Copisteria, impremtes, tendes d’informàtica
Perfumeries, centres d’estètica i bronzejat, perruqueries, salons de bellesa
Farmàcies
Videoclubs, videojocs i similars
Lloguer de béns de consum
Venda de pintures
Tendes de regals
Licoreries
Ferreteries
Drogueries
Llibreries, papereries, quioscos.
Tendes d’esports
Venda de calçat, venda de roba, llenceries, merceries
Estancs
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Tendes de llaminadures
Venda d’instruments musicals
Venda d’electrodomèstics i maquinària
Paletes, lampistes, pintors i altres
Fleques i forns de pa
Fàbriques de tot tipus
Venda i reparació de vehicles
Reparacions de béns mobles, industrials i comercials
Tallers de fusteria, fusteria d’alumini, cuines i banys, mobles
Fusteries
Activitats Grup 3
Fruiteries, verdulaires
Xurreries
Peixateries
Xarcuteries, carnisseries, polleries i similars
Floristeries i tendes d’animals
Tendes de menjars preparats
Sales d’espectacles: teatres, cinemes, bars amb espectacles, discoteques, sales
d’espectacle.
Cafès i bars, pensions, xocolateries sense servei de restauració
Càmpings
Comerç a l’engròs d’alimentació
Escoles bressol, guarderies, jardins d’infància, centres d’ensenyament primari,
secundari, de batxillerat i ensenyament universitari amb servei de restauració.
Activitats Grup 4
Autoserveis, hospitals, hotels i supermercats
Restaurants, fondes, pizzeries…
Cafès i bars, pensions, xocolateries amb servei de restauració
Les activitats s’integraran en el grup que els correspongui, independentment que
estiguin o no obligats o estiguin o no donades d’alta en altres tributs.
Article 13. Meritació i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de
residus comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, la meritació de la taxa
tindrà lloc l’ de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 14. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei
de recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar
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l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció
del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes
s’efectuarà en el període que aquest determini.
2. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí
Oficial de la Província.
3. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança
que figurin el darrer dia de l’any anterior a la meritació, com a subjectes passius de la
taxa per recollida, transport, tractament i eliminació de residus i no acreditin la
contractació del servei d’eliminació amb un gestor autoritzat, romandran integrats al
padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi
l’Ajuntament.
Aquelles activitats que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic
gaudiran d’un fraccionament del deute en quatre terminis. Les dates del càrrec en
compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf anterior.
El deute de les activitats que no tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment
periòdic s’haurà de pagar dins del període que marqui el calendari fiscal aprovat
anualment.
Article 15. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’Ordenança General.
Article 16. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació el tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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 i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren
les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
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determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada a Caldes de Montbui el 27 d’octubre de 2016, elevada a definitiva en data
22 de desembre de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 30 de
desembre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

