ORDENANÇA NÚMERO 4
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER ALS SERVEIS DE RECOLLIDA I
GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
1. D'acord amb el que disposen l’article 106 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, els articles 41 i següents del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus
i sòls contaminats, s’estableixen els preus públics per la prestació del servei
de recollida i gestió de residus comercials i industrials assimilables als
municipals, definits en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, de sol·licitud i
recepció voluntària i que poden ésser prestats pel sector privat, autoritzat en
els termes previstos a la legislació sectorial.
2. Per obtenir la definició de residu municipal i residu comercial als efectes de
la present Ordenança s’estarà a les definicions contingudes en el Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i normativa de desenvolupament.

II. OBJECTE
Article 2.
1. Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de recollida i
transport pels serveis municipals dels residus comercials i/o industrials
assimilables a municipals, generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i
a l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis de tot
tipus, públics i privats, així com dels residus originats a la indústria que tenen
la consideració d’assimilables als municipals 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.
2. Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials,
artístiques, professionals i de serveis de tot tipus, generadors de residus
comercials i industrials assimilables als municipals, es classificaran en
funció de la fracció i el volum dels residus generats. Aquests establiments i
locals hauran de lliurar els residus en la forma i condicions establertes per
l’Ajuntament.
3. En qualsevol cas, els locals destinats a activitats industrials o comercials
únicament estaran obligats al pagament quan el local tingui una superfície
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superior a 5m .
III. OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3.
1. Són obligats al pagament del preu públic, les persones físiques o jurídiques
tant públiques com privades, les herències jacents, comunitats de béns i
demés entitats mancades de personalitat jurídica que utilitzen o ocupen els
locals, establiments, oficines i serveis situats a llocs, carrers, places o vies
públiques on es presta el servei, sigui a títol de propietari dels immobles o
locals, sigui a títol d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre, i que
resultin beneficiats per la prestació del servei municipal, per haver-ne
sol·licitat la prestació o per no haver-ne acreditat la gestió, per un gestor
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, de la recollida de totes
les fraccions residuals que genera.
2. L’obligació de contribuir neix a partir del moment en què es comença a
prestar el servei, si no s’ha acreditat la recollida i gestió dels residus per un
gestor privat homologat.

IV. RESPONSABLES
Article 4.
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.

V. NO SUBJECCIÓ AL PREU PÚBLIC
Article 5.
1. No estaran subjectes al pagament del preu públic i sense que sigui
necessària la sol·licitud prèvia, els subjectes passius següents,
a) L’Ajuntament, l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com els seus
organismes autònoms.
b) Els subjectes passius de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 16
reguladora de la Taxa per la Prestació dels Serveis de Mercats
Municipals.
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2. Tampoc estan subjectes al pagament del preu públic, prèvia sol·licitud
anual i en els termes establerts a l’article 11.3 de la present ordenança, els
subjectes passius que acreditin davant de l’Ajuntament i en les condicions
que aquest estableixi que la totalitat del volum de residus produïts en les
diferents fraccions són contingudes, recollides, transportades, tractades i
eliminades de forma adequada mitjançant un transportista i gestor privat
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i homologat per
l’Ajuntament.

VI. TARIFES
Article 6.
1. En tant no es disposi de la declaració de residus de totes les activitats que
estableix l’article 12, la base de càlcul serà la unitat de local, atenent a la
superfície ocupada en relació amb el sector d’activitat econòmica
referenciat conforme l’epigràfic de l’Impost sobre activitats econòmiques,
per raó del tipus d’activitat desenvolupada, tipologia i volum de residus
generats, d’acord amb allò que estableix l’annex núm. 1 d’aquesta
Ordenança.
2. Pel que fa a les galeries comercials i/o d’alimentació o els centres privats
d’alimentació, cada lloc de venda es considera com un local independent.
3. Els locals en què un únic obligat al pagament exerceix conjuntament
diverses activitats hauran de satisfer la tarifa a la qual correspongui la
quota més alta. Si les activitats s’exerceixen per més d’un titular, la quota
tributària es prorratejarà en funció de la superfície ocupada pels diferents
titulars.
4. Els locals destinats a activitats socials, recreatives, sindicats, clubs
esportius, culturals, educatius o similars, en els que es realitzi l’activitat de
bar o cafeteria, per part de la mateixa associació, col·lectiu o per un altre
obligat al pagament, autoritzat i prèvia acreditació de la inscripció en el
Registre municipal d’entitats, es classificarà en el “Grup A de l’article 9,
apartat A, Quota per tipus de residus produït”.

Article 7.
El pagament del preu públic dóna dret a una recollida màxima per a cada
fracció al dia de:
Tipus de residus
Rebuig
Orgànica
Paper i cartró
Envasos

Litres
2.500 l.
2.000 l.
4.000 l.
2.000 l.

Quilograms
200 kg.
400 kg.
200 kg.
130 kg.
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Vidre

2.000 l.

392 kg.

Article 8.
En cas de recollida de les diferents fraccions de residus qualificats com
comercials i/o industrials fins a un volum superior al que dóna dret el pagament
del preu públic, l’Ajuntament liquidarà l’excés amb la quantia de:
Tipus de residus
Rebuig
Cartró
Paper
Envasos
Vidre
Orgànica

€/kg
0,07
0,26
0,36
0,21
0,11
0,57

Article 9.
Les tarifes que s’han d’aplicar consistiran en una quota fixa, per unitat de local,
que es determinarà d’acord amb el tipus de residus que generi l’activitat,
ponderada per un coeficient d’increment corresponent als metres quadrats de
superfície de l’activitat.
Annex a aquesta ordenança, s’inclou la classificació de les activitats per
producció de residus, d’acord amb la classificació per epígrafs de l’Impost sobre
activitats econòmiques, a efectes orientatius.
A. Quota per tipus de residus produït.

CLASSIFICACIÓ
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F

TIPUS DE GENERADOR
Generadors de rebuig
Generador de rebuig i cartró
Generador de rebuig i paper
Generador de rebuig, envasos i/o vidre
Generador d’orgànica, rebuig i cartró
Generador d’orgànica, rebuig, paper, cartró,
envasos i/o vidre

B. Coeficient de ponderació per metres de superfície.
SUPERFÍCIE
Fins a 40 m2
A partir de 40 m2 a 80 m2
A partir de 80 m2 a 120 m2
A partir de 120 m2 a 260 m2
A partir de 260 m2 a 520 m2
Més de 520 m2

COEFICIENT
1
1,5
3
4
6
8

QUOTA
BASE
67,13 €
130,71 €
84,12 €
79,59 €
227,40 €
139,89 €
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VII. REDUCCIONS DEL PREU PÚBLIC
Article 10.
1. Les quotes a satisfer podran ser objecte de reducció, sempre i quan, els
locals o establiments subjectes al servei de recollida acreditin disposar d’un
sistema de gestió de residus per empreses degudament autoritzades per
l’Agència de Residus de Catalunya.
La reducció s’aplicarà pel tipus de residus produït que s’acrediti que es
gestiona, sobre la quota base del quadre A) de l’article 9 de la present
ordenança.
La reducció aplicable a cada grup, d’acord amb la fracció de residus que
s’acrediti que es gestiona per gestor privat, serà la que s’expressa en el quadre
següent:

CLASSIFICACIÓ
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F

ACREDITA RECOLLIDA DE
Cartró
Paper
Envasos
Vidre
Cartró
Orgànica
Cartró
Paper
Envasos
Vidre
Orgànica

REDUCCIÓ DE
63,69 €
17,10 €
6,25 €
6,25 €
94,38 €
65,93 €
3,38 €
23,83 €
11,41 €
11,41 €
22,72 €

Sobre la quota base reduïda, s’aplicarà el coeficient ponderador de superfície.
2. Reducció per activitats de temporada:
Les llicències temporals d’obertura com són les de venda d’articles de
pirotècnia, joguines, articles de regal, alimentació i tèxtils, hauran de satisfer el
25% de l’import del preu públic, per un període que no excedirà de dos mesos.
3. Reducció per la realització d’obres a la via pública:
Quan es realitzin obres a la via pública promogudes per les administracions
públiques consistents en la construcció d’infraestructures viàries, aparcaments
públics, millora o ampliació de la xarxa de transports públics o d’urbanització,
que dificultin i pertorbin l’ús normal de l’activitat comercial, els obligats al
pagament podran sol·licitar a l’Ajuntament una reducció de la quota del preu
públic que serà proporcional al període de temps que duri l’afectació:
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· Locals que estiguin afectats per obres que tinguin una durada d’entre 3 i 6
mesos: 25%.
· Locals que estiguin afectats per obres que tinguin una durada de més de 6
mesos: 50%.
Si les obres són iniciades i acabades durant el mateix exercici econòmic, la
reducció corresponent s’aplicarà a la liquidació de l’any en qüestió. En cas que
les dates d’inici i acabament siguin en anys diferents, la reducció s’aplicarà, si
escau, dins la liquidació de l’any immediatament següent a l’inici de les obres
de què es tracti.
En qualsevol cas, serà necessari l’informe dels serveis tècnics municipals en
relació a la situació real de les obres.

IX. TRÀMITACIÓ DE LA NO SUBJECCIÓ O REDUCCIÓ
Article 11.
1. Pels supòsits de no subjecció regulats a l’article 5.1 no caldrà que siguin
sol·licitats prèviament mitjançant aquest tràmit de no subjecció o reducció.
2. Quant als supòsits de no subjecció regulats a l’article 5.2, caldrà presentar
prèviament la documentació acreditativa del compliment dels requisits
establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, així
com la inscripció en els registres corresponents.
3. Quan l’industrial o comerciant realitzi de forma privada la recollida i
eliminació de la totalitat dels seus residus, o part d’ells, en la fracció
corresponent, es podrà sol·licitar la no subjecció o reducció del preu públic.
Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar en el termini de 3 mesos a partir de
l’inici del període impositiu, tret de les noves activitats donades d’alta. La
sol·licitud tindrà caràcter rogat i s’aplicarà a instància de part, prèvia
sol·licitud anual de l’interessat davant de l’Ajuntament i acreditant el supòsit
de fet que doni dret al benefici fiscal. El contracte amb l’empresa gestora de
residus ha d’expressar que es recull la fracció de residu corresponent de
forma selectiva d’inici a final de procés: contenerització, recollida, transport,
tractament i eliminació. La documentació a aportar serà la següent:
-

Full de sol·licitud de la reducció o no subjecció del preu públic, on és
declaren els residus produïts en les diferents fraccions, sobre els que
se sol·licita la no subjecció o reducció, durant l’any anterior o durant el
període de l’any en curs transcorregut fins la present sol·licitud.

-

Fotocòpia compulsada del contracte de serveis vigent amb el
transportista de residus per la Junta de Residus de la Generalitat de
Catalunya i homologat per l’Ajuntament.

-

Fotocòpia compulsada del contracte de serveis vigent amb el
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recuperador de residus, autoritzat com a gestor de residus per la Junta
de Residus de la Generalitat de Catalunya i homologat per
l’Ajuntament.
-

Original o Fotocòpia compulsada del certificat de gestió de residus:
documentació acreditativa que demostri de forma qualitativa i
quantitativa la corresponent recollida i eliminació de la fracció de
residus gestionada per propi compte durant l’any anterior, mes a mes, i
fins el moment de sol·licitud esmentada.

X. OBLIGACIÓ PRESENTACIÓ DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ RESIDUS
Article 12.
1. Tots els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials,
obligats al pagament, estan obligats a presentar anualment i en el termini
de 3 mesos a partir de l’inici del període impositiu, una declaració de
producció de residus en iniciar l’activitat i a acreditar en el seu cas, la
gestió de residus generats mitjançant un gestor homologat. La declaració
ha d’explicitar la totalitat del volum dels residus produïts en les diferents
fraccions.
2. En cas de no presentar o presentar fora de termini la declaració indicada
en el punt anterior, es presumirà que s’acullen voluntàriament al servei
municipal i l’Ajuntament procedirà a la regularització de la matricula d’ofici.

XI. FACULTATS D’INSPECCIÓ
Article 13.
A fi de comprovar qualsevol element d’interès a efectes de liquidació del preu
públic, fins i tot el volum de residus comercials efectivament produït per cada
local, l’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions
corresponents als obligats als pagaments respectius mitjançant procediments
aleatoris de mostra i pot aplicar, si s’escau, les liquidacions oportunes amb les
sancions corresponents.

XII. PERIODE DE PAGAMENT
Article 14.
Constitueix el període de pagament l’any natural o fracció, prorratejat per
trimestres en cas de primera ocupació o possessió per qualsevol títol.

Article 15.
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1. El període de pagament coincideix amb l’any natural es merita el primer dia
del període impositiu.
2. Posteriorment, el preu públic neix el dia 1 de gener de cada any
irreductiblement.
3. Quan s’inicia l’ocupació o possessió del local subjecte al preu públic amb
posterioritat a l´1 d’abril s’haurà de prorratejar per trimestres naturals.
4. En el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es
prorratejaran per trimestres naturals amb dret de devolució si s’ha satisfet la
quota íntegra anual i la baixa s’ha produït abans de l´1 d’octubre.
5. No obstant això, si s’exerceixen diverses activitats en un mateix local per un
únic obligat al pagament, i es produeix el cessament en algunes d’elles, el
preu públic serà el que correspongui satisfer una vegada aplicades les
normes de l’article 6.3 sense prorratejar.

XIII. GESTIÓ
Article 16.
1. El preu públic es gestiona a partir d’un padró. Aquest Padró es formarà
anualment i en ell constarà els noms dels obligats al pagament, el
concepte tributari i les bases i quotes resultants.
2. Aquest padró s’exposarà al públic durant un termini d’un mes, amb l’anunci
previ al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte de reclamacions.
3. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades físiques i/o jurídiques que figurin a la matrícula, tindrà
efectes a partir del període de cobrament següent a la data en que s’hagi
realitzat la declaració o produïda la variació.
4. En els termes previstos en la legislació vigent, l’Ajuntament exercirà les
funcions d’investigació fiscal del preu públic, que comprendran la
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les
dades contingudes en els censos.
Article 17.
Les quotes del tribut incloses al padró seran posades al cobrament en la data
que cada any acordi l’Ajuntament.
Article 18.
1. Tots els obligats al pagament hauran de presentar davant l’Ajuntament la
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corresponent declaració d’alta, baixa i variació del preu públic de recollida
i gestió de residus comercials.
2. Les declaracions d’alta s’hauran de presentar abans del transcurs d’un
mes de l’inici de l’activitat, i les declaracions de baixa i variació en el
termini d’un mes, a comptar des de la data en què es va produir la baixa o
el motiu de variació.
3. Juntament amb la sol·licitud hauran d’acompanyar la documentació
següent:
- Original o fotocòpia compulsada de la Declaració Censal d’inici
d’activitats un cop presentada a l’Agència tributària.
- Original o fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat o
Número d’Identificació Fiscal de l’obligat al pagament.
- Original o fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució en cas
de persones jurídiques.
- Declaració de producció de residus (declaració de la totalitat de volum
de residus produïts en les diferents fraccions).
- En cas que l’industrial o comerciant realitzi de forma privada o pròpia
la recollida i eliminació dels residus i vulgui sol·licitar la no subjecció
i/o reducció en alguna de les fraccions cal aportar també la
documentació exposada a l’article 11.3.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en els quals es facin remissions a preceptes
d’aquesta Ordenança, s’entendrà que són automàticament modificats i
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris dels quals portin causa.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança, s’aplicarà el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, la Llei general tributària i disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2014 i següents, a no ser
que s’acordi la seva modificació o derogació.
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ANNEX: Classificació d’establiments i locals comercials i de serveis

Grup classificació / Fracció residual

GRUP A. Generadors de rebuig:
Tots aquells que no s’inclouen en els grups B a F.

GRUP B. Generadors de rebuig i cartró
Comerç major 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 621, 622
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat 651
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica 652
Comerç minorista articles llar i construcció 653
Comerç minorista vehicles i combustibles 654.1-654.2-654.5 –655
Comerç minorista vins i begudes 645
Estancs, loteries 646.1-982.1
Comerç minorista béns usats 656
Altre comerç minorista 659
Instal·lacions i muntatges 504
Obres i Acabats d'obra 501 - 505
Salons bellesa i estètica 972
Editorials i arts gràfiques 474-476
Comerç minorista de bombons i caramels 644.5
Comerç minorista tota classe d’articles 662.2

GRUP C. Generadors de rebuig i paper
Serveis financers 811-812-819-831
Entitats d'assegurances 821-822-823-832
Serveis de promoció immobiliària 833
Serveis de gestió propietat immobiliària 834
Agències de viatges 755
Serveis de publicitat i rel. Públiques 844-845-846
Serveis fotogràfics i fotocopiadores 973.1-493
Consultoris mèdics 942.1-942.9-943-944
Clíniques veterinàries 945
Serveis jurídics, tècnics, comptables 841-842-843
Serveis administratius 849-847
Biblioteques i Museus 966
Centres d'ensenyament sense menjador 931.3-932-933
Centres i organismes oficials
Ràdio, televisió i telecomunicacions 964-761
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GRUP D. Generadors de rebuig, envasos i/o vidre
Espectacles teatrals, musicals i taurins 965.1-965.2-965.5
Sales de ball i discoteques 969.1
Activitats de jocs recreatius 969.2, 969.3, 969.4, 969.5, 969.6 i 981
Cinemes 963.1
Bars (sense cuina), cafeteries, gelateries, orxateries 672-673-674-675-676
Altres hospedatge 684-685-686-687

GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró
Comerç minorista de productes alimentaris 641-642-643-647 (excepte
l’epígraf 647.5)
Comerç minorista de flors, plantes 659.7
Supermercats i similars 661.1-661.2-661.3-662.1
Rostisseries 677.9
GRUP F. Generadors d’orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre
Hotels 681-682-683
Restaurants i càterings 671-677
Assistència i serveis socials 951
Bars restaurant (amb cuina) 673.2
Hospitals i centres sanitaris 941.1- 941.2
Centres d’ensenyament amb menjador 931.1-931.2 -931.4 - 931.5
Col·legis majors i residències estudiants 935.1 – 935.2
Comerç minorista de pa, pastisseria, llet i productes làctics 644 (excepte
l’epígraf 644.5)

