ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Taxa per la prestació del servei de 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 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 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 i tractament de residus
domèstics
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a)
b)
c)

Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
Recollida, transport i tractament de les restes vegetals.
Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques.

Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament 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
ocupin o utilitzin els habitatges, situats en places, carrers o vies públiques on es presta el
servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari,
d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
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.
3. Les obligacions
Article 5.- Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de
solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari
mínim interprofessional.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la quota tributaria els subjectes passius descrits
a l’article 3er, que resideixin en un habitatge i tinguin la condició de jubilats.
Per obtenir la bonificació serà necessari, a més de justificar aquella condició, acreditar que
està empadronat al municipi i que la unitat familiar resident a l’habitatge disposa d’uns
ingressos mensuals inferiors a 901,52€.
3. S’entén per l’habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
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4. Les bonificacions hauran d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de la taxa que, en tot cas,
no pot al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.
5. L’efecte de la concessió de les bonificacions començarà a partir de l’exercici següent de la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
6. Gaudiran de l’exempció del pagament de la taxa corresponent al primer rebut les persones
físiques empadronades en el municipi, o jurídiques sempre i quan almenys un dels
membres integrants de la societat estigui empadronat en el municipi, que siguin
reconegudes com a nous emprenedors, essent aquells que iniciïn una activitat comercial o
professional subjecte a declaració responsable, amb seu social a Vacarisses, sempre i
quan per part del/els titular/s no s’exerceixi en aquell moment cap altre activitat, i la que vol
iniciar sigui a desenvolupar en local no destinat a l’habitatge de residència.
7. Gaudiran de reducció de la taxa les persones físiques, subjectes passius definits a l’article
3 d’aquesta Ordenança, que acreditin aportacions anuals a la deixalleria municipal d’acord
amb la taula següent:
Número d’aportacions

Benefici sobre la quota tributària

De 4 a 8

5%

De 9 a 12

10%

Més de 12

15%

Les aportacions es comptabilitzaran durant l’any natural d’1 de gener a 31 de desembre,
mitjançant la presentació de la targeta de serveis municipals facilitada a tal efecte per
l’usuari.
La reducció de la taxa es durà a terme sobre la quota tributària de l’exercici següent.
8.

Gaudiran d’un 15% de reducció sobre la taxa establerta a l’article 6 els subjectes passius
que acreditin fer compostatge casolà durant tot l’any natural anterior a l’exercici
corresponent .
Aquesta reducció s’haurá de sol·licitar anualment durant el mes de gener de l’exercici en
qüestió, mitjançant instància adreçada al Departament de Medi Ambient.
En cas que s’efectuïn revisions per part de l’Ajuntament i es detecti que no es fa un ús
adequat del compostador el subjecte passiu no podrà gaudir d’aquesta reducció durant
els dos exercicis naturals següents.

Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local o habitatge, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Unitat de local
Habitatge

Taxa
69,28 €

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 gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els
habitatges utilitzats pels contribuents, subjectes a la taxa aquí regulada, estigui establert i
en funcionament.
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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.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
1. Dins 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 pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels 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 i tractament dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la
prestació dels serveis següents:
a)

Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.

b)

Recollida, transport i tractament i de 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, així
com de la resta del sector serveis i 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 del servei.

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 que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent
del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un
gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest
acreditament 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 aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en
vigor.
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de gener
de cada any.
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3. Cas 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 les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament 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 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, referenciada a la classificació segons l’annex I d’aquesta
Ordenança.

2.

El locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats empresarials, professionals
o artístiques, han de tributar per l’activitat a la qual correspongui la quota per residu produït
més elevada i per la totalitat de la superfície declarada a efectes de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE) o d’aquelles que en resultin de les corresponents
declaracions censals.
a) Quota per tipus de residus produïts
A aquest efecte, la quota es calcula d’acord amb el tipus de residus que generi l’activitat
comercial d’acord amb el quadre de quotes següent:

Classificació

Tipus de generador

Quota

Grup A

Generadors de resta

96,56 €

Grup B

Generadors de resta i cartró

99,09 €

Grup C

Generadors de resta i paper

101,62 €

Grup D

Generadors de resta, envasos i/o vidre

105,36 €

Grup E

Generadors de resta, orgànica i cartró

107,34 €

Grup F

Generadors de resta, orgànica, paper, cartró, envasos i vidre

116,14 €

b) Coeficient de ponderació per metres de superfície
Aquesta quota es ponderarà amb un coeficient per metres de superfície del local on es
realitza l’activitat, d’acord amb el quadre següent:

Superfície (m2)
D’1 a 25 m

2

Coeficient
0,60

De 26 a 50 m2

1,00

2

1,20

De 51 a 70 m
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De 71 a 125 m2

1,40

De 126 a 200 m2

1,60

2

2,00

De 201 a 400 m

De 401 a 700 m2
De 701 a 1200 m
Més de 1200 m2

2,40
2

2,60
2,80

c) A aquests efectes, es considerarà local l’edificació, construcció i instal·lació, així com la
superfície, coberta o sense cobrir, oberta o no al públic, que s’utilitzi per a qualsevol
activitat empresarial o professional.
Article 13.- Reduccions de la quota per acreditació de sistema de gestió
Les quotes tributàries podran ser objecte de reducció sempre i quan els locals o establiments
subjectes al servei de recollida obligatòria acreditin disposar d’un sistema de gestió de residus
per empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya.
La reducció s’aplicarà per la fracció de residus que s’acrediti que es gestiona i classificant-lo en
el nou grup que correspongui, sense tenir en compte la classificació per l’IAE.
Aquestes reduccions tindran caràcter pregat i s’aplicaran a instància de part prèvia sol·licitud
periòdica i anual de l’interessat davant de l’Ajuntament en els termes expressats en l’article 10
de la present Ordenança.
Article 14.- Grups de classificació d’activitats generadores de residus comercials
Aquesta taxa es fixa en funció de les fraccions de residus generades per cada activitat, segons
la classificació d’establiments i locals que es fixa a l’Annex I d’aquesta Ordenança.
Les activitats corresponents al sector públic s’assimilaran en el grup corresponent per raó de la
superfície i tipus de residu generat.
En cas que, tant en el projecte de legalització de l’activitat com en posteriors visites o
inspeccions dels serveis municipals es detectés que, per les particularitats en la generació de
residus d’una determinada activitat, aquesta no quedés correctament identificada pel grup
assignat, es procedirà a classificar-la de nou, generant una nova liquidació de la taxa.
Article 15.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament 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’acreditament 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
s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 16.- Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida transport i tractament 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
figuressin a 31 de desembre de cada any com a subjectes passius de la taxa per recollida,
transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu
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.
III.- Taxa per la Utilització del Servei de la Deixalleria Municipal
Article 17.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria municipal per dipositar
de forma selectiva els residus municipals especials admesos.
Per a la utilització del Servei de Deixalleria serà necessari disposar de la targeta de serveis
municipal facilitada per l’Ajuntament.
En cas de pèrdua o deteriorament de l’ esmentada targeta de serveis municipal, el subjecte
passiu haurà de sol·licitar-ne una de nova per la qual haurà d’abonar un import de 3,00€.
Article 18.- Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que utilitzin la deixalleria municipal, per
dipositar els residus especials admesos.
Article 19.- Quota tributària
Els subjectes passius hauran de satisfer les taxes establertes seguidament. Els subjectes passius estaran
subjectes al pagament d’aquestes taxes un cop excedeixin del volum límit d’aportació de residus a la
deixalleria, d’acord amb la taula següent:

Tipus residus aportat a
Deixalleria

Quantitat màxima anual no
subjecta a taxa

Taxa

Runa neta

1 m3 /any - 1000 kg/any

0,10 €/kg

Voluminosos

5 m3 /any - 500 kg/any

0,10 €/kg

Esporga i restes vegetals

5 m3 /any - 1000 kg/any

0,10 €/kg

Fusta neta

5 m3 /any - 500 kg/any

0,10 €/kg

Dissolvents i pintures

10 kg/any

0,20 €/kg

Matalassos

40 kg/any

0,10 €/kg

Pneumàtics de cotxe, bicicleta i
moto

32 kg/any

2,00 €/kg

Envasos a pressió*

30 kg/any

3,00 €/kg

*Correspondria a extintors, bombones de butà... Excepte els aerosols
Preferentment s’aplicarà com a unitat de mesura el pes, llevat que per circumstàncies especials
del servei fos necessari utilitzar com unitat de mesura el volum (m 3).
La liquidació de les quotes corresponents als residus aportats es realitzarà mensualment, en
funció de les aportacions efectuades pels subjectes passius durant el mes corresponent.
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Article 20.- Acreditament
Les taxes per la utilització de la Deixalleria Municipal es meritaran quan es produeixi la entrada
a la instal·lació, on es lliurarà la targeta de serveis municipals. La liquidació de les quotes
corresponents es realitzarà mensualment.
Article 21.- 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 22.- 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.
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 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.
DISPOSICIO 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
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària del 19 d’octubre de 2017 , entrarà en vigor l’1 de gener de
2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
ANNEX I
GRUPS DE CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS D’ACORD AMB ELS RESIDUS QUE GENEREN

GRUP

TIPUS ACTIVITAT PER PRODUCCIÓ

EPÍGRAF CCAE

GRUP A

GENERADORS DE REBUIG

Resta d’epígrafs

GRUP B

GENERADORS DE REBUIG I CARTRÓ
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GRUP C

GRUP D

Comerç major de productes no alimentaris

Del 51420 al 51700

Comerç menor de tèxtil, pell i calçat

Del 52400 al 52430

Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica

Del 52310 al 52330

Comerç minorista articles llar i construcció

Del 52440 al 52484 menys 52481

Comerç minorista vehicles i combustibles

50500, 52486 i del 50100 al 50203

Comerç minorista vins i begudes

52250

Estancs

52260

Comerç minorista béns usats

Del 52500 al 52502

Altre comerç minorista

52488

Serveis telefònics i altres

64200

Instal•lacions, muntatges i acabats d’obra

Del 45000 al 45500

Salons de bellesa i estètica

93020

GENERADORS DE REBUIG I PAPER
Editorials i arts gràfiques

Del 22100 al 22250

Serveis financers

Del 65000 al 65236

Entitats d’assegurances

Del 66000 al 66032

Serveis immobiliaris

Del 70100 al 70322

Agències de viatges

63302

Serveis de publicitat i rel. Públiques

74400 i 74402

Serveis fotogràfics i fotocopiadores

52481 i 74812

Consultoris mèdics

Del 85100 al 85144

Clíniques veterinàries

85200

Serveis jurídics, tècnics, comptables

Del 72100 al 74302

Serveis administratius

Del 74500 al 74860 menys 74812

Biblioteques i museus

Del 92500 al 92521

Centres i organismes oficials, partits polítics,
ràdio, televisió i comunicacions

Del 75000 al 75300

Loteries

92712

GENERADORS DE REBUIG, ENVASOS I/O
VIDRE
Espectacles teatrals i musicals

92312 i 92320

Sales de ball i discoteques

92340
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GRUP E

GRUP F

Activitats de joc, recreatives

92700 i 92711

Instal·lacions esportives, gimnasos

Del 92600 al 92623

Cinemes

92130

GENERADORS D’ORGÀNICA, REBUIG I
CARTRÓ
Comerç major de productes alimentaris

Del 51300 al 51392

Comerç minorista de productes alimentaris

Del 52120 al 52272 menys 52240,
52250 i 52260

Comerç minorista de pa i pastisseria

52240

Comerç minorista de flors, plantes

52485

Supermercats i similars

Del 52100 al 52115

GENERADORS D’ORGÀNICA, REBUIG,
PAPER, CARTRÓ, ENVASOS I VIDRE
Hospedatges

Del 55000 al 55234

Bars, restaurants, càterings, cafeteries,
gelateries, orxateries i granges

Del 55300 al 55400

Assistència i serveis socials

Del 85300 al 85325

Col·legis majors i residències estudiants

55234

Centres d’ensenyament

Del 80000 al 80423
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