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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
URBANS.
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 dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.
I – Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida de residus domèstics
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
Recollida 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 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
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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 5 Exempcions
Gaudiran d'exempció aquells contribuents que acreditin una severa dificultat econòmica i
incapacitat per fer front a la taxa.
S’avaluarà la situació socio econòmica de la persona, en base als criteris d’atorgament de
prestacions d’urgència socials vigents en el moment de la petició.
Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent petició al Departament de Serveis
Socials, qui sotmetrà a revisió el cas i emetrà informe social.
Els efectes de l’exempció s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat i concedit.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho , a efectes que es pugui
liquidar la taxa.

Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local.
Recollida general

60,00€

2.Gaudiran de l’aplicació d’una reducció sobre la quota tributària de la taxa:
A. Reduccions socials
Concepte

Percentatg
e
de
reducció
Gent gran quan el nivell de renda de totes les persones
100%
que convisquin en l'immoble del subjecte passiu (*)no
superin 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional
(**)
Gent gran quan el nivell de renda de totes les persones
50%
que convisquin en l'immoble del subjecte passiu (*) no
superin 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional(**)
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Famílies nombroses, sempre que el subjecte passiu de la
taxa sigui titular del bé immoble i que aquest tingui un
valor cadastral inferior a 100.000€ i que sigui el seu
habitatge habitual.
Famílies monoparentals, sempre que el subjecte passiu de
la taxa sigui titular del bé immoble i que aquest tingui un
valor cadastral inferior a 100.000€ i que sigui el seu
habitatge habitual

20%

20%

(*) Persones que convisquin en el mateix habitatge segons consti en el Padró Municipal
d'Habitants.
(**) Aquestes reduccions es mantindran en exercicis successius sempre que se’n
prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot
cas, metre el subjecte passiu reuneixi els requisits que si estableixen. Així mateix, la
quantia i l’abast de la reducció seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que
determini l’ordenança fiscal reguladora de la taxa, vigent per a l’exercici de què es
tracti. S’adverteix al beneficiari d’aquesta reducció que està obligat a comunicar
qualsevol modificació de les condicions o requisits exigibles per a la seva aplicació.
Els conceptes de "gent gran", família nombrosa" i "família monoparental", es recullen a
la Disposició Addicional Segona "Col.lectius d'especial fragilitat" de l'Ordenança fiscal
general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
El termini de presentació per l’aplicació d’aquests coeficients reductors es fins l’últim
dia del període voluntari de pagament de l’exercici en que hagi de tenir efectivitat, sense
que pugui tenir caràcter retroactiu.
B. Reduccions per raons ambientals
1.Utilització deixalleria
S'aplicarà als subjectes passius de la taxa que durant l’any natural (1 de gener a 31 de
desembre) anterior, mitjançant la presentació de la targeta facilitada a tal efecte, utilitzin el
servei de la deixalleria ubicada al terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Per a
l’aplicació d’aquesta reducció, el concessionari del servei de la deixalleria facilitarà a
l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, una relació comprensiva de tots els
ciutadans del municipi que hagin utilitzat el seu servei, mitjançant la targeta destinada a tal
efecte, amb la indicació del nombre d’utilitzacions efectuades durant l’any anterior.
Concepte
De 4 a 6 utilitzacions anuals
De 7 a 12 utilitzacions anuals

Coeficient
10%
15%
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A partir de 13 utilitzacions anuals

20%

2.Autocompostatge
Les persones físiques que estiguin empadronades a Cerdanyola del Vallès que tinguin
instal.lat i en ple funcionament un sistema d’autogestió de la fracció orgànica de residus
així com dels residus verds al municipi, podran gaudir d’una reducció de la quota de la
taxa del 25%, sempre que compleixi les següents codicions:
-

Que sigui un sistema d’autocompostatge eficient i continu, vinculat a l’habitatge,
complementari a la selecció en origen de les altres fraccions de deixalles.

-

Que no causin molèsties al veïnat, ni cap tipus de problemes higiènics.

Les sol.licituds s’hauran de presentar al registre de l’ORGT o de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès abans del 31 de gener de l’any del meritament. S’haurà d’adjuntar la
següent documentació:
a) Fotografies del compostador/s on es vegi clarament el tipus de compostador,
l’emplaçament dins de la finca i l’interior del compostador i les restes que s’hi tracten. Les
fotografies han de dur indicació de la data en que han estat realitzades.
b)

Informació

complementària

sobre

el

funcionament

del

sistema

d’autocompostatge, justificativa del compliment dels requisits per a l’atorgament de la
reducció, en casos de primera sol·licitud, així com informació sobre qualsevol modificació
o variació de les circumstàncies del sistema d’autocompostatge, rellevant per a l’atorgament
de la reducció, per exercicis posteriors.
Caldrà un informe favorable de la Regidoria de Medi ambient acreditatiu que es compleixen
les condicions per obtenir la reducció de taxa.
L’ajuntament té, així mateix, la potestat d’inspeccionar, tant en el moment de la sol·licitud
com periòdicament, que es compleixen les circumstàncies determinants per a gaudir de la
reducció.

Quant concorrin en un mateix subjecte passiu l’aplicació de les reduccions socials i les
reduccions per raons ambientals s’aplicarà la de major percentatge
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El termini per la sol·licitud de l’aplicació de les reduccions socials i ambientals sobre la
quota tributària serà fins l’últim dia de període voluntari de pagament.
Aquestes reduccions s’apliquen sobre el domicili habitual del subjecte passiu que consti
en el padró d’habitants.
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.
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 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. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General
Article 8. 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 .
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.
II - Taxa pel servei, de recepció voluntària de recollida 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.
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2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la
prestació dels serveis següents:
a) Recollida de residus comercials no perillosos
b) Recollida 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, dels serveis de restauració i bars, de
les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis.
4. La taxa establerta a l’ apartat 2.a) d’ aquest article és incompatible amb la taxa
prevista a l’ article 2.1. de l’ Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa
per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus
domèstics generats per la realització d’ activitats domèstiques en locals comercials
inactius.
Article 10. 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.
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 fins l’últim dia del
període voluntari de pagament.
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
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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 per la prestació del servei de recollida de residus
comercials consistirà en una quantitat fixa que es determinarà en funció de la naturalesa i
el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu.
Quant no consti l’atorgament de la llicència ni la comunicació prèvia de l’activitat
d’acord amb el residu que generin s’aplicarà el grup de rebuig F sense perjudici que el
contribuent pugui acreditar l’activitat que realitza.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa que tot seguit es detallarà, en funció dels grups
d'activitat que es classifiquen en l'annex a la present ordenança:
Grup de classificació d’activitats segons el
residus que generen
Grup A Generadors de rebuig
Grup B Generadors de rebuig i cartró
Grup C Generadors de rebuig i paper
Grup D Generadors de residus envasos i/o vidre
Grup E Generadors d’Orgànica, rebuig i cartró
Grup F Generadors d’orgànica rebuig, cartró,
envasos i/o vidre

Import
153,78€
192,22€
230,66€
269,11€
346,00€
422,89€

3. A la quota tributària s’aplicaran els següents coeficients resultant una quota final
(quota tributària x coeficient = quota final)
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Metres
quadrats
0-150
151-300
301-500
501-1000
1001-5000
+5000

Coeficient
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Per l’aplicació del coeficient, es prendrà com a unitat de local o establiment, el que
figuri en el Cadastre Immobiliari. 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 beneficiari del servei, determina que els metres
quadrats declarats a cadascuna d’elles s’agruparan a l’activitat econòmica
que tingui la quota tributària més alta.
b) Quan la concurrència de diverses activitats econòmiques es doni en un
mateix immoble per diferents beneficiaris del servei on els locals estan
diferenciats cadastralment es giraran liquidacions per cadascun dels locals
diferenciats segons la superfície que figuri al Cadastre Immobiliari i tenint
en compte l’activitat econòmica que tingui la quota tributària més alta.
c) Quan la concurrència de diverses activitats econòmiques es doni en un
mateix immoble per diferents beneficiaris del servei on els locals no estan
diferenciats cadastralment es girarà una única liquidació per cadascun dels
locals diferenciats segons la superfície que figuri al Cadastre Immobiliari i
tenint en compte l’activitat econòmica que tingui la quota tributària més alta.
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. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General
Article 14. Règim de declaració i ingrés
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1. Els subjectes passius hauran de sol.licitar la prestació del servei de recollida, transport
i tractament de residus comercials i serà l'administració qui emetrà i notificarà la
liquidació al subjecte passiu.
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
figuressin a 31 de desembre de l’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.

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
9

Ordenances fiscals 2022
ORDENANÇA NÚM 19

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.

Disposició final
Aquesta ordenança es va aprovar pel Ple en sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès el
29 de juliol de 2004. S’ha modificat parcialment en sessions plenàries de 17 de
desembre de 2014 i 22 de desembre de 2015 i 8 d’abril de 2020. L’última modificació
parcial es va aprovar en sessió plenària de data 21 de desembre de 2021 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els article no modificats continuaran vigents.
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ANNEX 1 GRUPS DE CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS D’ACORD AMB ELS
RESIDUS QUE GENEREN
G TIPUS D’ACTIVITAT PER PRODUCCIÓ
R
U
P
GRUP A GENERADORS DE REBUIG
GRUP B GENERADORS DE REBUIG I CARTRÓ
Comerç major de productes no alimentaris
Comerç menor de tèxtil, pell i calçat
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica
Comerç minorista articles llar i construcció
Comerç minorista vehicles i combustible
Comerç minorista vins i begudes
Estancs
Comerç minorista béns usats
Altre comerç minorista
Serveis telefònics i altres
Instal·lacions i muntatges
Acabats d’obra
Salons bellesa i estètica
GRUP C GENERADORS DE REBUIG I PAPER
Editorials i arts gràfiques
Serveis financers
Entitats d’assegurances
Serveis promoció immobiliària
Serveis gestió propietat immobiliària
Agències de viatges
Serveis de publicitat i rel publiques
Serveis fotogràfics i fotocopiadores
Consultoris mèdics
Clíniques veterinàries
Serveis jurídics, tècnics, comptables
Serveis administratiu
Biblioteques i museus
Centres d’ensenyament sense menjador
Centres i organismes oficials. Radio, televisió
I comunicacions
Loteries
Professionals
GRUP D GENERADORS DE RESIDUS ENVASOS

EPIGRAF

Resta
613, 614, 615, 617, 619
651
652, 835 secció 2
653
654.1, 654.2, 654.5, 655
645
646.1
656
659
761
504
501.3, 505
972, 887 secció 2
474, 476
811, 812, 819, 831
821, 822,823, 832
833
834
755
844, 845, 846
973.1. 493
942.1, 942.9, 943, 944
945
841,842, 843
849, 847
966
931.3, 932, 933
964, 761
982.1
Secció 2 excepte 835 i 887
I/O
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VIDRE
Espectacles teatrals, musicals i taurins
Sales de ball i discoteques
Activitats de joc, recreatives

965.1, 965.2, 965.5
969.1
969.2, 969.3, 969.4, 969.5,
969.6, 981
968.1, 967.1, 942.2
963.1
672, 673, 674, 675, 676,
644.1

Instal·lacions esportives, gimnasos
Cinemes
Bars, restaurants, cafeteries, gelateries, orxateries
Comerç minoriste de pa i pastisseria amb servei de
Degustació
Altres hospedatges
684, 685, 686, 687
GRUP E GENERADORS D’ORGÀNICA, REBUIG I CARTRÓ
Comerç major de productes alimentaris
612
Comerç minorista de productes alimentaris
641,642, 643, 644.2 a 644.6
647
Comerç minorista de pa i pastisseria amb obrador
644.1
Comerç minorista de flors i plantes
659.7
Supermercats i similars
661.1, 661.2, 661.3, 662.1,
662.2
Rostisseries
677.9
GRUP F GENERADORS D’ORGÀNICA, REBUIG, PAPER
CARTRÓ, ENVASOS I VIDRE
Hotels
681, 682, 683
Restaurants i caterings
671, 677
Assistència i serveis socials
951
Col·legis majors i residències d’estudiants
935.1, 935.2
Centres d’ensenyament amb menjador
931.1, 931.2, 931.4, 931.5
Supermercats amb sala de venda superior a 400 metres 647.4
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