ORDENANCES FISCALS 2021

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A4 - TAXA PER RECOLLIDA 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 el servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les activitats
domèstiques.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de
neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i
vehicles abandonats.
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, o els locals o solars 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’arrendatari, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o solars, 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 i jurídiques determinades coma tals a la
Llei general tributària i a l’Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
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 tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a Llei general tributària i a
l’Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipal.
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Article 5. 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. La quantia de la taxa regulada en l’article 2 d’aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Habitatges

Euros
148,80

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular.
3. Reduccions de la quota
3.1. Reducció vinculada a la capacitat econòmica
Obtindran la reducció de la quota de la taxa que s’expressa en el quadre següent les
persones contribuents que hagin obtingut en l’exercici anterior uns ingressos anuals iguals o
inferiors als que s’expressen en l’esmentat quadre, en relació al nombre de persones
residents en l’habitatge:
Nombre
de residents
1
2
3
4
5 o més

Reducció del 100 %
Límit de renda
IPREMx1,10x1,0
IPREMx1,10x1,7
IPREMx1,10x2,0
IPREMx1,10x2,2
IPREMx1,10x2,3

Reducció del 75 %
Límit de renda
IPREMx1,10x1,0x1,05
IPREMx1,10x1,7x1,05
IPREMx1,10x2,0x1,05
IPREMx1,10x2,2x1,05
IPREMx1,10x2,3x1,05

Reducció del 50 %
Límit de renda
IPREMx1,10x1,0x1,10
IPREMx1,10x1,7x1,10
IPREMx1,10x2,0x1,10
IPREMx1,10x2,2x1,10
IPREMx1,10x2,3x1,10

Reducció del 25 %
Límit de renda
IPREMx1,10x1,0x1,15
IPREMx1,10x1,7x1,15
IPREMx1,10x2,0x1,15
IPREMx1,10x2,2x1,15
IPREMx1,10x2,3x1,15

Sent l’IPREM l’indicador públic de renda d’efectes múltiples anual vigent en el moment
d’acordar-se la concessió de la tarifa reduïda.
Per poder gaudir de la reducció, les persones interessades hauran de sol·licitar-la de forma
expressa a l’ajuntament abans del 31 de gener de cada any.
3.2. Reducció vinculada a la utilització del servei de deixalleria
Gaudiran d’una reducció de la quota de la taxa els subjectes passius persones físiques, en
relació a un únic objecte tributari habitatge que sigui el seu domicili habitual, que realitzin
un mínim d’aportacions de residus a la deixalleria municipal d’acord amb el quadre següent:
Aportacions anuals
Entre 5 i 9
10 o més

Reducció sobre la quota de la taxa
10 %
20 %

No es tindran en compte es entrades a la deixalleria que es facin en un mateix dia.
L’aplicació de la reducció es farà d’ofici, d’acord amb la informació registrada al sistema
automatitzat de control de les aportacions a la deixalleria.
3.3. Reducció vinculada a l’autogestió de la fracció orgànica
Gaudiran d’una reducció del 20 per cent de la quota de la taxa els subjectes passius
persones físiques, en relació a un únic objecte tributari habitatge que sigui el seu domicili
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habitual, on tinguin instal·lat i en ple funcionament un sistema d’autogestió de la fracció
orgànica de residus. També gaudirà d’aquesta reducció qui acrediti tenir aquest sistema en
un altre indret no annex al seu habitatge habitual.
Per poder gaudir de la reducció, les persones interessades hauran de sol·licitar-lo de forma
expressa a l’ajuntament abans del 31 de gener de cada any i passaran a formar part del
Registre de compostadors. Els serveis municipals de Medi Ambient inspeccionaran la
instal·lació i emetran un informe relatiu a:
a) La verificació del compliment de les condicions i el bon funcionament del compostador.
b) El manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de fracció orgànica de
residus constant.
c) El funcionament del sistema en condicions que no causin molèsties als veïns ni
problemes higiènics de cap mena.
La concessió de la reducció exigirà que aquest informe sigui favorable.
La reducció es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants per al seu
atorgament; en aquest sentit, els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació
d’aquestes circumstàncies a l’ajuntament, que té la potestat d’inspeccionar periòdicament
que es compleixen les circumstàncies determinants per al seu atorgament.
3.4. Les reduccions que es recullen en aquest article s’aplicaran amb els següents criteris:
a) Sobre la quota tributària fixa s’aplicarà en primer lloc la reducció prevista en l’apartat 3.1
b) A les reduccions dels apartats 3.2 i 3.3 s’aplicarà un topall màxim de reducció de manera
que entre les dues juntes no es pot superar el 30 % de reducció sobre la quota tributària
fixa.
c) S’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes de les reduccions
regulades en aquest article, quan la baixa en el padró d’habitants hagi estat motivada per
causes de salut suficientment acreditades i l’habitatge no estigui arrendat.
Article 6. 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 o els locals o solars subjectes a la taxa aquí
regulada 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. La quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d'alta o baixa en el padró,
exclòs aquell en que es produeix aquesta baixa. A tal fi els subjectes passius podran
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els
quals no siguin els subjectes passius de la taxa.
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Article 7. 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.
3. El cobrament de els quotes s’efectuarà trimestralment pels rebuts domiciliats i per la
resta en un únic pagament.
II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament
dels residus comercials
Article 8. 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, que
tenen la consideració d’assimilables a municipals d’acord amb el que estableix la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i
els mercats, així com de la resta del sector serveis.
4. Atès el caràcter obligatori del servei de gestió de residus a què fa referència aquesta
taxa, l’import també s’estableix amb caràcter obligatori i, per tant, el fet de negar-se a
rebre el servei o d’adduir la no disposició del mateix no eximeix el pagament de la quota
corresponent.
5. No estan subjectes a la taxa els establiments que produeixin més de 1.000 litres diaris de
residus, els quals es troben exempts del servei de prestació obligatòria. Caldrà que disposin
d’un sistema de gestió de residus amb empresa degudament autoritzada per l'Agència de
Residus de Catalunya
Article 9. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a
l’article 8 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.
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b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics
generats per les indústries 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 febrer de
cada any.
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 10. 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 11. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament 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 referida als grups de classificació d’activitats
que figuren a l’annex I d’aquesta ordenança:
Grup classificació
A

B

C

Superfície establiment
<= 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 150 m2
De 151 m2 a 200 m2
Més de 200 m2
<= 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 150 m2
De 151 m2 a 200 m2
Més de 200 m2
<= 50 m2
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D

De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 150 m2
De 151 m2 a 200 m2
Més de 200 m2
<= 50 m2
De 51 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 150 m2
De 151 m2 a 200 m2
Més de 200 m2

588,80
588,80
643,20
725,20
719,60
719,60
719,60
786,40
886,60

3. Reduccions de la quota
3.1. Gaudiran d’una reducció del 50% de la quota de la taxa, les entitats i associacions de
Castellar del Vallès, sense finalitat lucrativa, que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d'Entitats i Associacions Ciutadanes, i estiguin actives. Per gaudir de la reducció, que no
serà aplicable a les activitats d'hostaleria que es puguin desenvolupar, caldrà que les
entitats i associacions reuneixin els següents requisits:
a) Que desenvolupin activitats d'interès municipal en l'àmbit de
- l'associacionisme ciutadà
- la cultura i l'esport
- els valors socials i la integració social dels col·lectius destinataris de les activitats o els
serveis realitzats per l'entitat
- la millora del medi ambient
d'acord amb el que preveuen les Bases d'Atorgament de Subvencions per a Activitats,
Programes o Projectes de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
3.2. Reducció vinculada a la utilització del servei de deixalleria
Gaudiran d’una reducció de la quota de la taxa els subjectes passius de l’epígraf segon del
quadre de tarifes de l’article 11.2 anterior, que realitzin un mínim d’aportacions de residus a
la deixalleria municipal d’acord amb el quadre següent:
Aportacions anuals
Entre 5 i 9
10 o més

Reducció sobre la quota de la taxa
10 %
20 %

No es tindran en compte les entrades a la deixalleria que es facin en un mateix dia.
L’aplicació de la reducció es farà d’ofici, d’acord amb la informació registrada al sistema
automatitzat de control de les aportacions a la deixalleria.
Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la reducció els subjectes passius que hagin
estat sancionats o amonestats, en l’exercici anterior i fins el moment d’atorgar la reducció,
per infringir l’ordenança municipal de civisme en relació a la gestió dels residus.
3.5. Gaudiran d’una reducció del 10 per cent de la quota de la taxa les activitats comercials
ubicades en locals de menys de 400 m2 de superfície de venda, per la utilització de bosses
biodegradables i/o reutilitzables per a la seva entrega al consumidor final, malgrat s’hagin
d’abonar.
Per poder gaudir de la reducció, les persones interessades hauran de sol·licitar-la de forma
expressa a l’ajuntament abans del 31 de gener de cada any aportant una unitat de la bossa
biodegradable i/o reutilitzable que es posi a disposició dels clients, una certificació del
fabricant del producte que acrediti la seva condició de biodegradable, i contracte o
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document que acrediti la compra de les bosses en quantitat suficient.
3.6. Gaudiran d’una reducció del 50 per cent de la quota de la taxa les activitats comercials
situades en vies públiques afectades per obres de llarga durada promogudes per
l’ajuntament.
L’aplicació de la reducció es farà d’ofici i requerirà que l’òrgan municipal competent en
matèria de liquidació d’ingressos de dret públic acordi aquesta circumstància per a cada
obra en particular. A l’acord s’especificarà el termini durant el qual s’aplicarà la reducció.
Article 13. 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. La quota podrà ser prorratejada per trimestres naturals, en cas d’alta o baixa en el
padró, exclòs aquell en què es produeixi aquesta baixa. A tal fi els subjectes passius podran
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els
quals no siguin els subjectes passius de la taxa.
Article 14. Règim de declaració i ingrés
1. Als subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida transport i tractament de residus comercials se’ls practicarà la liquidació de la
quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de donar d’alta l’activitat.
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 9.2 de la present Ordenança que
figurin 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.
3. 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 que s'hagi realitzat
la declaració, o s'hagi produït la variació.
4. El cobrament de les quotes es farà trimestralment pels domiciliats i per la resta, en un
únic pagament.
5. En el moment de la concessió de la llicència de primera ocupació, o en el cas que sigui
legalitzada una edificació ja construïda, l’Ajuntament a la vista de la documentació tècnica
obrant a l’expedient, 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.
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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.
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.
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 fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 22 d’octubre de 2019;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
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
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