ORDENANCES FISCALS 2021

Ordenança fiscal núm. 4.13.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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 pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquest legal i el Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present
Ordenança.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans domèstics.
Article 2 – Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la recepció obligatòria dels serveis següents:
a) Recollida, transport, tractament i eliminació dels residus municipals generats als
habitatges particulars.
b) Recollida, transport, tractament i eliminació dels residus generats en comerços i
serveis, com a conseqüència d’activitats domèstiques, i en locals sense activitat
comercial o per a usos privats, tals com aparcaments, trasters o magatzems.
c) Utilització del servei municipal de Deixalleria.
2. A aquests efectes, es consideren residus municipals generats als habitatges
particulars les restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de les activitats i
usos domèstics i de la neteja normal dels domicilis particulars, i dels comerços, serveis
i locals indicats a punt 1.b).
Es consideren també residus municipals: els aparells elèctrics i electrònics, roba
usada, piles i acumuladors, mobles i estris, paper i cartró, vidre, envasos, restes
vegetals, olis vegetals usats, runes procedents d’obres menors de reparacions
domiciliaries, fustes, residus especials, etc, que procedeixin dels domicilis, comerços,
serveis i locals indicats a punt 1.b), i els recollits en l’Ordenança Municipals de
Residus.
3. No tenen la consideració de residus domèstics els residus que, per al seu
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o
de seguretat, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
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c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos
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 dels residus
domèstics les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4
de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per
aquest servei.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
immobles, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
Article 4 – Responsables
1. Són 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
Les exempcions i bonificacions de la taxa previstes poden ser per raó de capacitat
econòmica o per aportacions a la Deixalleria municipal o per compostatge casolà. En
tot cas, aquestes quatre tipologies de beneficis fiscals només podran ser d’aplicació
sobre l’habitatge habitual del subjecte passiu, que és aquell on consti empadronat en
el moment del meritament de la taxa.
a) Pel subjecte passiu:
Restaran exempts de pagament d’aquesta taxa aquells immobles que es troben
gestionats pel propi Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ja sigui com a propietari o
arrendatari, amb excepció d’aquells que estiguin destinats a habitatge.

b) Per capacitat econòmica:
1. Exempció per raó de capacitat econòmica:
Gaudiran d’exempció els subjectes passius que obtinguin ingressos bruts anuals
inferiors o iguals a:
Nº Residents
1
2
3 o mes

Renda Màxima
1,65 * IRSC
1,75 * IRSC
1,85 * IRSC
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2. Bonificació per raó de capacitat econòmica:
Les quotes líquides, calculades d’acord amb els criteris establerts en l’article 6
gaudiran d’aquestes bonificacions per raó d’ingressos:
Percentatge bonificació
A partir de 1,65 * IRSC fins a 1,85 * IRSC
fins a 1,90 * IRSC
fins a 1,95 * IRSC
fins a 2,00 * IRSC

85,00 %
60,00 %
35,00 %
20,00 %

En el cas de que es compleixin alguns dels requisits per obtenir bonificació i exempció
al mateix moment, serà d’aplicació únicament en aquest cas l’exempció.
A efectes d’aquests beneficis, per determinar els ingressos anuals bruts del subjecte
passiu es tindrà en compte el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les
persones majors d’edat que resideixin a l’habitatge, corresponents al darrer exercici
del qual l’Agència Tributària disposi les dades per a la seva consulta. Si es presenten
més d’una declaració de l’esmentat impost, es sumaran totes les rendes de cada
declaració.
En cas de no tenir declaració de l’I.R.P.F. per no estar obligat a presentar-la, caldrà
aportar certificat de l’A.E.A.T. sobre aquest extrem, corresponent a l’Ajuntament la
valoració dels mitjans d’acreditació del nivell d’ingressos.
En tot cas, per determinar el còmput total d’ingressos anuals bruts, no es consideraran
les rendes i pensions públiques exemptes.
Resten exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a
l’habitatge en qualitat de servei assistencial o domèstic vinculat professionalment.
3. Les sol·licituds de bonificació o exempció per raó d’ingressos es podran presentar
durant el període voluntari.
4. Es concediran d’ofici aquelles exempcions o bonificacions les quals l’Ajuntament
disposi les corresponents autoritzacions per a consultar o comprovar els ingressos de
la unitat familiars a l’Agència Tributària. En la resta de casos es podran sol·licitar
durant el període voluntari de recaptació.
5. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
6. 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.
7. Gaudiran d’exempció, en concepte de contribuents, l’Ajuntament, els seus
organismes autònoms i societats, la Generalitat i l’Estat.
c) Per aportacions a la deixalleria municipal:
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1. Gaudiran de bonificació de la taxa els contribuents que realitzin un mínim
d’aportacions dels residus següents al servei de deixalleria municipal i s’acreditin com
a usuaris de la Targeta Ciutadana de Serveis, d’acord amb el següent quadre:

Aportacions anuals

Tipus de residus

Un mínim de 5 aportacions
Qualsevol
Un mínim de 9 aportacions de les Tots els residus establerts a
quals 4 han de ser les indicades l’ordenança municipal
en l’apartat següent
excepte:

% Quota
bonificada
10 %
20 %

Paper i cartró, envasos,
envasos de vidre, rebuig,
roba usada i oli domèstic
2. Els usuaris de la Deixalleria que realitzin aportacions sense estar acreditats amb la
Targeta Ciutadana de Serveis no podran gaudir de la bonificació de la taxa.
3. L’aplicació d’aquesta bonificació es farà d’ofici, d’acord amb el registre d’entrades
realitzades en el servei de la deixalleria durant el període del 1 de juliol de l’any
anterior a la meritació de la taxa al 30 de juny de l’any en curs.
4. Caldrà que les aportacions en la deixalleria es produeixin en dies diferents.
5. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a les quals es refereixen els apartats anteriors.
d) Bonificació per compostatge casolà
1. Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària els subjectes passius que
acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat mitjançant compostadors
la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions
que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.
2. Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà
s’haurà de tenir adjudicat un compostador per part de l’Ajuntament o declarar que
estan en possessió d’un. S’haurà d’omplir una sol·licitud de bonificació de quota
tributaria (sol·licitud i declaració signada relativa a la veracitat de les dades).
3. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota.
Els contribuents que així ho sol·licitin gaudiran d’aquesta bonificació pel període
d’un any. Els contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser objecte d’un
control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar
que es gestioni correctament el procés de compostatge casolà:
• Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa
orgànica constant.
• Volum mínim de material d’1m3.
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•
•

Dur a terme el procediment en condicions higièniques
No provocar molèsties als veïns

4. Per a gaudir de les bonificacions regulades a l’apartat anterior, caldrà formular la
corresponent sol·licitud abans del 31 març de cada any, acreditant
documentalment el compliment dels requisits exigits en l’any anterior.
5. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a les quals es refereixen els apartats anteriors
Article 6 – Quota tributària
1. La quota a liquidar serà la resultant del producte de la quota mínima fixada, pel
coeficient del tram nombre de residents i pel coeficient del tram valor cadastral de
l’habitatge.
Q T = Q M ·T R ·T VC

on:
QT = Quota tributària
QM = Quota mínima
TR = Coeficient tram residents
TVC = Coeficient tram valor cadastral
Tram residents
Fins a 2
1,1
3o4
1,2
5o6
1,3
Mes de 6 1,4

Tram valor cadastral
Fins a 60.000 €
1
De 60.001 – 90.000 €
1,1
De 90.001 – 120.000 € 1,15
De 120.001 – 150.000 € 1,2
De 150.001 – 250.000 € 1,25
Mes de 250.000
1,3

La quota mínima es fixarà en 104,96 euros per habitatge.
Article 7 – Acreditació
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la
realització del servei de recollida d’escombraries domiciliàries. El servei s’entendrà
iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de
gestió dels residus municipals en els carrers o llocs on figurin els habitatges,
comerços o locals subjectes a la taxa, estigui en funcionament.
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2. Una vegada establert i en funcionament el servei, les quotes s’acrediten el primer
dia de l’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. Les quotes són prorratejables per semestres naturals en cas d’alta.
4. Quan coincideixi en una mateixa finca cadastral la quota d’activitat econòmica i la
d’habitatge, correspondrà tributar per la primera.
Article 8 – Règim de declaració i ingrés
1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en que 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 prorratejada.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren a la matricula, s'hi efectuaran les modificacions
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de
la data en que s'hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la
matrícula.
II. Taxa pel servei de recepció voluntària de recollida, 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, tractament i eliminació dels residus
comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació
de residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, tractament i eliminació dels residus comercials, assimilables als
domèstics.
b) Recollida, tractament i eliminació del residus domèstics generats per les indústries.
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, els serveis i altres immobles no domiciliaris.
Són equiparables i assimilables a aquesta categoria de residus, a efectes de gestió,
els residus originats a la indústria que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.
4. No estaran subjectes a la taxa de recollida els establiments que produeixin més de
900 litres diaris de volum aparent de les fraccions d’orgànica i rebuig i més de 900
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litres setmanals de volum aparent de les fraccions paper-cartó i vidre. Aquests es
troben exempts del servei de recollida de residus municipals i assimilables i han de
contractar un gestor autoritzat de l’Agència de Residus de Catalunya, fet que hauran
d’acreditar davant l’Ajuntament.
5. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa
prevista a l’article 2.1.b) de l’Ordenança. Per tant, quan es procedeixi a exigir la taxa
per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per la gestió dels residus
domèstics generats en comerços i serveis com a conseqüència d’activitats
domèstiques, i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com
aparcaments, trasters o magatzems.
6. Quedaran no subjectes els establiments que facin el tractament per un gestor
autoritzat de l’Agència de Residus de Catalunya, fet que hauran d’acreditar davant
l’Ajuntament.
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 dels immobles que generin residus comercials o
industrials, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb
un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi
l’activitat corresponent.
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’inici de l’activitat generadora del residu, si aquesta ha tingut lloc amb posterioritat a
dita entrada en vigor.
Per a exercicis successius, aquesta acreditació s’haurà d’efectuar durant el primer
trimestre de l’any.
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 domèstics s’acull al sistema de recollida,
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 els propietaris
dels immobles 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.
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Article 11 – Responsables
1. Són 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. L’import de la quota tributària de la taxa pel servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials es determinarà per unitat d’establiment en funció de
la naturalesa i el destí dels elements als quals es desenvolupi l’activitat generadora del
residu.
A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
1. Allotjaments i centres educatius.
- Hotels i similars, pel número màxim de places permeses per l’Administració
competent ................................................................................................. 41,21 €/plaça
- Allotjaments turístics, pensions, cases d’hostes ...................................... 41,21 €/plaça
per ocupació màxima, mínim 85,13 Euros.
- Centres hospitalaris i residències geriàtriques, pel número màxim de places
permeses per l’Administració competent ........................................... ........ 4,89 €/plaça.
- Col·legis i escoles bressol pel número màxim de places permeses per l’Administració
competent .................................................................................................. 3,19 €/plaça.
- Altres activitats d’ensenyament............................................................. 100,13 €
2. Establiments diverses activitats.
-Supermercats i similars amb superfície de venda superior als 200 m2.......... 1.099,10 €
-Supermercats i similars amb superfície de venda entre els 100 i 200 m2.........549,99 €
-Supermercats i similars amb superfície de venda inferior als 100 m2............... 322,51 €
- Peixateries, carnisseries, xarcuteries, pastisseries, forns de pa i similars ....... 180,74 €
3. Establiments de restauració.
- Restaurants amb superfície inferior a 100 m2 ................................................. 212,80 €
- Restaurants amb superfície entre 100 m2 i 200 m2 ........................................ 350,62 €
- Restaurants amb superfície superior a 200 m2 ............................................... 643,31 €
- Bars, cafeteries, granges i similars ................................................................. 198,60 €
- Restaurants en polígon industrial (només f. orgànica) ................................... 115,27 €
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4. Activitats recreatives excepte les de restauració.
- Esportives amb servei de bar o restauració .................................................... 756,83 €
- Musicals ......................................................................................................... 756,83 €
- Gimnasos i Altres ........................................................................................... 100,13 €
5. Altres locals de serveis i venda de productes.
- Oficines bancàries .......................................................................................... 315,99 €
- Electrodomèstics ............................................................................................ 140,28 €
- Centres veterinaris i botigues d’alimentació per animals ................................. 133,51 €
- Drogueries o venda productes de neteja ........................................................ 133,51 €
- Altres establiments no contemplats en aquestes tarifes .................................. 100,13 €
6. Despatxos professionals.
- Per cada despatx professional ........................................................................ 164,87 €
7. Altres locals industrials
- Tallers mecànics, petits locals industrials ....................................................... 395,67 €
8. Solars.
- Per cada solar ..................................................................................................27,47 €
Article 13 – Acreditació i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, 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, l’acreditació de la taxa
tindrà lloc l’1 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 es prorratejarà a nivell semestral.
3. Quan coincideixi en una mateixa finca cadastral la quota d’activitat econòmica i la
d’habitatge, correspondrà tributar per la de més import sempre que sigui el mateix
subjecte passiu. En cas contrari, es tributarà per les dues tarifes.
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
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
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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. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança
que figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida 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.
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 del 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.

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.

DISPOSICIONS FINALS
Primera- S'autoritza l’Alcalde/essa per a dictar totes les instruccions que siguin
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d’aquesta Ordenança.
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Segona- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió 22 de desembre de
2020 i publicada al BOP del dia 29 de desembre de 2020, començarà a regir el dia 1r
de l’any 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

