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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 

TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8. 1a.) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per la 
recollida de residus, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de l’esmentada Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis de recepció obligatòria, de 
recollida i transport del residus municipals, comercials i/o industrials assimilables a municipals, 
als locals o establiments on s’exerceixi una activitat econòmica o professional, i estiguin dins 
l’àmbit territorial del servei municipal de recollida d’aquests residus, d’acord amb el que 
estableix la present ordenança i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora dels residus 

1. Aquests serveis comprenen: 

a) Recollida d'escombraries i de residus sòlids urbans, i el seu transport als centres de 
transferència. 

b)  Recollida de material que han de ser objecte d'un transport i tractament específic 
(mobles, roba i altres estris de tipus domèstic), sempre que no estigui exclòs en 
virtut dels apartats següents. 

c) Vigilància i activitats de control d'abocaments de residus varis. 

2. Als efectes de la taxa es consideren residus municipals  els generats en els locals i 
establiments, així com els que no tenen la consideració de residus especials i per la seva 
naturalesa o composició puguin assimilar-se  als que es produeixin en aquests locals o activitats. 
Com a residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i al por major, 
l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, essent equiparades a aquesta 
categoria, a efectes de la gestió, els residus originats en la indústria  que tenen la consideració 
d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la Llei sobre residus. 

Queden exclosos d’aquest concepte els residus de tipus industrial no considerats municipals ni 
comercials, les matèries o materials contaminants, corrosius, perillosos o aquells la recollida o 
abocament dels quals requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de 
seguretat. 

3. La prestació dels serveis següents no integra el fet imposable de la taxa: 

a) La recollida de runa d'obra. 

b) La recollida de poda domiciliària. 
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Article 3. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES 

3.1. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es 
refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els locals o establiments 
situats dins l'àmbit territorial en que el servei es realitza, bé sigui a títol de propietari, 
d'usufructuari, d'arrendatari o de qualsevol altre. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals, el 
qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris 
del servei. 

 

3.2. RESPONSABLES 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris dels deutes tributaris, les persones o entitats a què es refereix 
l’article  43 de la Llei general tributària. 

 

Article 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

  
1.Estan exempts d’aquesta taxa l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  i els seus ens 
dependents, l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com els seus organismes autònoms. 

2.Els comerços amb atenció al públic que vegin afectada durant un mínim de tres mesos, la seva 
activitat (dificultats objectives d’entrada) per obres realitzades o promogudes per l’Ajuntament 
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota anual. 

3. Les quotes corresponents als locals situats dins l’àmbit territorial en que es presta el servei de 

recollida de residus que generin algun  residu de tipus industrial, de materials contaminants, 
corrosius, perillosos i altres no considerats municipals o comercials,  la recollida dels quals es 
gestioni mitjançant un gestor privat autoritzat per l’organisme competent de l’Administració 
autonòmica, es reduiran en un 50 %. La bonificació s’haurà de sol·licitar al final de l’exercici, 
acreditant el pagament de la taxa i aportant les factures anuals al gestor privat. 
 
4. Tindran una reducció del 50 % de la quota aquests establiments que generin un volum de 
rebuig diari superior a 3200 litres, 240 l. diari de fracció orgànica o 2500 l. setmanals de paper, 
vidre o envasats, degudament acreditat,  i que tinguin contractat un gestor privat per la recollida. 
La bonificació s’haurà de sol·licitar al final de l’exercici, acreditant el pagament de la taxa i 
aportant les factures anuals al gestor privat. 

5. Es bonificarà en un 30% als establiments comercials que lliurin els productes en bosses de 
paper o reutilitzables en lloc de bosses de plàstic, o que comercialitzin productes(llet, aigua, vi) 
amb envasos de vidre retornables. 

  

Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA 

La quota anual corresponents als locals o establiments es determina d’acord amb les tarifes 
següents: 
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Els diferents grups inclouen les activitats següents: 

GRUP 1: Comprèn totes les activitats no classificades en el grups següents. 

GRUP 2: Activitats que comprèn: 

- Activitats recreatives, reparacions de béns mobles industrials i comercials. 

- Cafès i bars, pensions, xocolateries i similars sense servei de restauració. 

- Cercles i clubs sense servei de restauració. 

- Comerç al detall d'alimentació, ultramarins, adrogueria, llavors i adobs i altres. 

- Farmàcies. 

- Sales d'espectacles: teatres, cinemes, bars amb espectacle. 

- Venda i reparació de vehicles. 

SUPERFÍCIE DEL LOCAL 
GRUP 
D’ACTIVITAT 

QUOTA 

Fins a 30 m². 

1 
88,60 € 

2 
133,20 € 

3 
177,52 € 

4 
221,93 € 

De 30,01 fins a 100 m² 

1 
96,07 € 

2 
144,24 € 

3 
192,28 € 

4 
240,50 € 

De 100,01 fins a 250 m². 

1 
158,95 € 

2 
212,30 € 

3 
265,13 € 

4 
317,91 € 

De  250,01 fins a 500 m². 

1    303,25 €  

2    379,70 €  

3    497,15 €  

4    532,70 €  

De  500,01 fins a 1000 m². 

1    431,15 €  

2    539,85 €  

3    707,10 €  

4    757,50 €  

Més de 1000,01 m². 

1    562,65 €  

2    704,50 €  

3    922,65 €  

4    988,35 €  
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- Veterinaris, clíniques veterinàries (només els residus assimilables a domèstics i 
comercials) 

- Comerç a l'engròs que no sigui d'alimentació. 

- Venda d'electrodomèstics i maquinària (només els assimilables a domèstics i   
comercials). 

- Acadèmies de perruqueria i d'esteticistes. 
 

GRUP 3: Activitats que comprèn: 

- Cafès i bars, frankfurts, fondes, restaurants i similars, amb servei de  restauració. 

- Centres d’ensenyament primari , secundari i universitari. 

- Discoteques i sales d'espectacles. 

- Fotografia o còpia de documents. 

- Instal·lacions industrials 

- Alimentació 

- Construcció 

- Energia, aigua, indústria química 

- Indústria del cuir 

- Indústria tèxtil 

- Fusta 

- Matèries plàstiques 

- Paper 

- Productes metàl·lics 

- Institucions financeres, asseguradores. 

- Comerç a l'engròs d'alimentació. 

- Consultors mèdics, sanitaris i altres similars sense internament. 
 

GRUP 4: Activitats que comprèn: 

- Autoserveis. 

- Hospitals  (només els considerats domèstics i comercials) 

- Hotels. 

- Supermercats. 
 

1. La taxa es liquida per cada unitat de local o d’establiment. Es prendrà com a unitat de local o 
establiment, la que figuri en el Cadastre Immobiliari. A aquests efectes, es determinen les 
següents regles per als supòsits de concurrència d’activitats: 

a) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment 
del mateix subjecte passiu, determina que els metres quadrats declarats a cadascuna 
d’elles s’agruparan a l’activitat econòmica principal que tingui la quota tributària més 
alta.  

b) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o establiment 
de diversos subjectes passius, determina que els metres quadrats declarats a 
cadascuna d’elles s’agruparan a l’activitat econòmica principal. La liquidació es girarà 
al propietari del local que estarà obligat a satisfer-la, en la seva totalitat. Aquest pot 
repercutir la quota amb la resta dels titulars de les activitats econòmiques que es 
desenvolupen en el local o establiment de referència. La resta de titulars de les 
activitats econòmiques estan solidàriament obligats enfront l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès al pagament d’aquest dèbit.  

c) No serà d’aplicació l’apartat b) per les activitats econòmiques que es desenvolupin en 
un mateix local o establiment que tinguin la consideració de centre comercial. En 
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aquests supòsits serà girada la liquidació a cadascun dels subjectes passius, en 
funció del seu grup d’activitat i de la superfície declarada a efectes de l’Impost sobre 
activitats econòmiques, declaracions censals de l’AEAT o de la llicència municipal 
d’activitats 

 

Article 6. ACREDITAMENT 

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que s'iniciï la recepció del 
servei de recollida d’escombraries. 

Una vegada establert i en funcionament el servei, les quotes s'acrediten el primer dia de l'any 
natural, llevat en el cas d’alta nova de l’activitat, que tindrà lloc quan aquesta es produeixi. 

Les quotes es poden prorratejar per trimestres naturals, sempre que s’acrediti de forma fefaent 
que el local no ha estat ocupat. El subjecte passiu podrà sol·licitar el prorrateig trimestral del rebut 
corresponent a l’any en què es produeixi la baixa i, si s’escau, la devolució parcial total o parcial 
de l’import pagat. 

No obstant l’anterior, si s’exerceixen diverses activitats en un mateix local per un únic subjecte 
passiu, i es produeixi el cessament d’alguna d’elles, la taxa que resulti serà la que correspongui 
satisfer una vegada aplicades les normes de l’article 5 d’aquesta ordenança. 

 

Article 7. NORMES DE GESTIÓ 

La taxa de recollida i eliminació de residus s'exigirà en règim de padró anual de rebuts. Quant a la 
seva liquidació, recaptació, inspecció i règim d'infraccions i sancions, hom s'ajustarà a allò que 
disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de Règim Local i la legislació 
tributària. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són 
automàticament modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris als quals fan referència. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2016 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva  
modificació o derogació.  
 

 

Vist i plau 

 

L’ALCALDESSA     EL SECRETARI GENERAL 

 


