ORDENANCES FISCALS 2010

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A4 - TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
Article 1r. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la recollida d’escombraries, que es
regirà per la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
a)
b)

Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
allotjaments i locals o establiments.
Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentat a l’apartat a).

2. A aquest efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les
restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de
locals o d’habitatges.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de
seguretat següents, tals com:
f)
g)
h)
i)

residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
Escòries i cendres de calefaccions centrals.
Runes d’obres.
D’altres tòxics o perillosos.

Article 3r. Subjectes passius.
1. 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 ocupin o utilitzin els
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d’inquilí, d'arrendatari o,
fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en
l’article 40 de 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.
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Article 5è. Beneficis fiscals.
1. Obtindran l’exempció total els subjectes passius que reuneixin els següents dos
requisits:
a)

Majors de 65 anys o jubilats que obtinguin uns ingressos anuals, dividits per
dotze, inferiors al salari mínim interprofessional mensual (SMIM). En cas d'unitats
familiars amb més d'un membre els ingressos anuals, dividits per dotze, hauran
de ser inferiors al resultat de la següent operació: (SMIM x 0,85) x n membres de
la unitat familiar, amb un límit d'ingressos mensuals d'aquesta unitat de 900€.

b)

No posseeixin, ni el contribuent ni cap dels membres que conformen la unitat
familiar, altres immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en
aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat
familiar posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu.

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i unitats familiars que, superant
els límits previstos en l'apartat anterior, puguin acreditar documentalment la seva
manca de capacitat econòmica, amb aquestes efectes hauran d'adreçar la seva petició i
la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de valorar les demandes
presentades i emetre, si s'escau, informe favorable a la concessió de l’exempció.
Per poder gaudir de l’exempció caldrà sol·licitar-la formalment a l'Ajuntament, abans
del 28 de febrer de cada any, i s'haurà d'acreditar els requisits detallats en els apartats
anteriors, o delegar en l’Ajuntament la facultat per revisar, davant de l’Administració
d’Hisenda de l’Estat, les dades corresponents a la informació tributària.
2.

Obtindran una bonificació parcial els subjectes passius, majors de 65 anys o jubilats,
que es trobin entre el límit establert a l’apartat a) del punt 1 i el doble de la quantitat
resultant. L’import concret de la bonificació serà proporcional a la part del segon tram
que es sobrepassi. Per la resta de condicions la present bonificació tindrà els requisits
establerts per a l’exempció. Quan el percentatge de subvenció no arribi al 5 per cent,
serà denegada.
0%
25%
50%
75%

SMIMx2
< SMIM =< 25%
< SMIM =< 50%
< SMIM =< 75%
< SMIM =< 95%

Bonificació
Exempt
75%
50%
25%

3. Obtindran una bonificació parcial en el pagament de la taxa que s'expressen el quadre
següent, aquells contribuents que hagin obtingut l'exercici anterior uns ingressos anuals,
iguals o inferiors als que s'expressen en l'esmentat quadre, en relació a les persones
residents en l'habitatge:
Residents
1
2
3o
més

Exempció
IPREMx1,10x 1
IPREMx1,10x1,7
IPREMx1,10x2

Bonificació del 75%
Límit de renda
IPREMx1,10x 1x1,05
IPREMx1,10x1,7x1,05
IPREMx1,10x2x1,05

Bonificació del 50%
Límit de renda
IPREMx1,10x1x1,10
IPREMx1,10x1,7x1,10
IPREMx1,10x2x1,10

Bonificació del 25%
Límit de renda
IPREMx1,10x 1x1,15
IPREMx1,10x1,7x1,15
IPREMx1,10x2x1,15

IPREM: indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM), anual (14 pagues) vigent en el
moment d'acordar-se la concessió de la tarifa reduïda.
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4.

S’estableix una bonificació per a aportacions a la deixalleria per als contribuents de
l’epígraf segon del quadre de tarifes de l’article 6, que realitzin un mínim d’aportacions
de residus a la deixalleria municipal d’acord amb el següent quadre:
Aportacions anuals
Entre 5 i 9
10 o més

% bonificació
10%
20%

Les aportacions a la deixalleria hauran d’estar espaiades en el temps i caldrà una
aportació trimestral com a mínim per a poder gaudir de la bonificació. No es tindran en
compte entrades del mateix dia.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de forma
expressa davant l’Ajuntament aportant els justificants de les entrades realitzades a la
deixalleria, corresponents a l’exercici anterior al de la meritació de la taxa. Seran
exclosos de la possibilitat de gaudir de la bonificació els subjectes passius que hagin
estat sancionats o amonestats per infringir les normes de recollida selectiva, amb
relació a l’activitat que desenvolupen.
5.

Gaudiran de bonificació 20% els subjectes passius persones físiques, en relació a un
únic objecte tributari habitatge, que sigui el seu domicili habitual on tinguin instal·lat i
en ple funcionament un sistema d’autogestió de la fracció orgànica de residus, en
condicions que no causin molèsties als veïns, ni problemes higiènics de cap mena.
També gaudiran aquesta bonificació qui acrediti tenir aquest sistema en un altra indret
no annexa al seu habitatge.
Per gaudir aquesta bonificació caldrà adreçar la sol·licitud a la Regidoria de Medi
ambient, que emetrà informe verificant que es compleixen les condicions per obtenir la
bonificació. Aquesta bonificació tindrà caràcter anual, i s’aplicarà a la quota resultant a
l’any següent de la petició, una vegada fet el corresponent seguiment.

6.

Gaudiran de bonificació els subjectes passius persones físiques, en relació a un únic
objecte tributari habitatge, que sigui el seu domicili habitual aquells veïns que utilitzin la
deixalleria municipal, per a aquelles deixalles que no estiguin incloses a les porcions
actuals de recollida selectiva, i que realitzin un mínim d’aportacions de residus (no
s’admetran aportacions realitzades el mateix dia) a la deixalleria municipal d’acord amb
el següent quadre:
Aportacions anuals
Entre 5 i 9
10 o més

% bonificació
10%
20%

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de forma
expressa davant l’Ajuntament aportant els justificants de les entrades realitzades a la
deixalleria, corresponents a l’exercici anterior al de la meritació de la taxa.
7.

Les bonificacions que es recullen en aquest article s’aplicaran amb els següents criteris:
- Sobre la quota inicial tributària, tant pel que respecte a la quota base com al
recàrrec, s’aplicarà en primer lloc la bonificació prevista en el punt segon.
- Les bonificacions del punt cinquè i sisè es poden acumular, però s’aplicaran sobre
la quota resultant d’aplicar la bonificació del paràgraf anterior.
- Les sol·licituds s’hauran de presentar en qualsevol dels supòsits abans del dia 31
de març de l’any corrent.
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8.

El recàrrec sobre el cànon es veurà reduït com a bonificació general per a tots els
contribuents en la proporció que representi l’import del 60% del retorn del cànon de
dipòsit de residus de la Generalitat en relació al total de l’aportació municipal a aquest
mateix cànon. El càlcul corresponent s’efectuarà una vegada coneguts els dos imports:
el cànon sobre deposició de residus de la Generalitat de Catalunya cobrat a
l’Ajuntament i el retorn que el Departament de Medi Ambient aprova efectuar a partir
de la gestió de les fraccions de deixalles; tots dos de l’any immediatament anterior.

Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
EPIGRAF PRIMER – Habitatges.
a) Per cada habitatge de caràcter familiar, oficina o
despatx, dels nuclis de població de Castellar del Vallès ..
b) Per cada habitatge de les urbanitzacions i Sant Feliu del
Racó .......................................................................

Quota Cànon

EPIGRAF SEGON – Establiments de la població o
urbanitzacions (segons annex de classificació).
Grup A
<=50 m²
>50 i <=100 m²
> 100 i <=150 m²
>150 i <=200 m²
>200 m²

Quota Cànon

Grup B

<=50 m²
>50 i <=100 m²
> 100 i <=150 m²
>150 i <=200 m²
>200 m²

Grup C

<=50 m²
>50 i <=100 m²
> 100 i <=150 m²
>150 i <=200 m²
>200 m²

Grup D

<=50 m²
>50 i <=100 m²
> 100 i <=150 m²
>150 i <=200 m²
>200 m²

Quota Taxa

8,55

108,50

9,55

122,25

17,15
17,15
17,15
17,15
17,15
25,85
25,85
25,85
25,85
25,85
34,65
34,65
34,65
34,65
34,65
41,85
41,85
41,85
41,85
41,85

Quota Taxa
210,50
210,50
210,50
231,60
263,15
332,30
332,30
332,30
365,50
415,40
443,30
443,30
443,30
487,65
554,20
542,50
542,50
542,50
596,75
678,15

EPIGRAF TERCER – Altres
Recollida de residus domèstics d’empreses de casos
específics, a petició de l’interessat i segons despesa del
servei que seria aprovada per la Junta de Govern Local.
Les quotes tributàries del segon epígraf podran ser objecte de reducció sempre i quan els

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A4 - TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

121

ORDENANCES FISCALS 2010
locals o establiments subjectes al servei de recollida obligatòria general acreditin disposar
d’un sistema de gestió de residus per empresa degudament autoritzada per l’Agència de
Residus de Catalunya, i no haver estat sancionats o amonestats per infringir les normes de
recollida selectiva, amb relació a l’activitat que desenvolupen.

Article 7è. 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 o locals 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 per haver desocupat el local.
3. Quan l’alta de l’habitatge o comerç es fa en el primer semestre, s’abonarà en concepte
de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’alta de l’habitatge o comerç es
fa en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés.
10. 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.
11. 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 tindrà
efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi realitzat la
declaració, o s’hagi produït la variació.
12. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini
l’Ajuntament.
13. En el moment de la concessió de la llicència de primera ocupació, o en el cas que sigui
legalitzat una edificació ja construïda, l’Ajuntament a la vista de la documentació tècnica
que obri l’expedient de concessió i de primera ocupació efectuarà l’alta dels objectes
tributaris que siguin pertinents en cada cas, essent notificat de l’alta en el moment de la
concessió de la llicència.
Article 9è. Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 48 a 50 de
la Ordenança General.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Castellar del Vallès a 17 de
novembre 2009, començarà a regir el dia 1r de gener del 2010 i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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ANNEX I: GRUPS DE CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS DE MANERA ENUNCIATIVA
GRUP
GRUP A
GRUP B

TIPUS ACTIVITAT PER PRODUCCIÓ
ALTRES NO INCLOSOS EN LA RESTA DE GRUPS
Espectacles teatrals, musicals i taurins
Sales de ball i discoteques
Activitats de joc, recreatives
Instal·lacions esportives, gimnasos
Cinemes
Bars (sense cuina), cafeteries, gelateries, orxateries
Comerç minorista de pa i pastisseria amb servei de degustació
Altres hospedatges
Tallers mecànics i/o altres de la mateixa categoria
GRUP C Comerç major de productes alimentaris
Comerç minorista de productes alimentaris
Comerç minorista de pa i pastisseria amb obrador
Comerç minorista de flors, plantes
Supermercats i similars
GRUP D Rostisseries
Hotels
Bars-restaurant (amb cuina)
Restaurants i caterings
Assistència i serveis socials
Col·legis majors i residències estudiants
Centres d'ensenyament amb menjador

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A4 - TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

123

