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Ordenança Fiscal núm. 14   
 
Taxes per recollida, tractament i eliminació 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 pel 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 6/1993, 
de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, 
l’Ajuntament estableix les taxes  pels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus  urbans,  que es regiran per la present Ordenança. 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris  
  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació 
dels serveis següents: 
 
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus  urbans generats als habitatges 
particulars.  
 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 
 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus  urbans les 
restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis 
particulars.  
 
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, tals com: 
 
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció 
obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  urbans 
domiciliaris 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 situats en  places, 
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carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o 
d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a  precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4. 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 5. Beneficis fiscals 
 

a) Per persones amb ingressos per sota del barem que s’indica. 
 
1.   Gaudiran d’una tarifa reduïda de la quota tributària de la taxa corresponent a la 
seva vivenda habitual  les persones que  compleixin amb el requisit que la unitat 
familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix i 
el conjunt membres de la unitat familiar no sigui propietària de més d’un habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional de l’any 2018.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional de l’any 2018. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,8 
vegades el salari mínim interprofessional de l’any 2018. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
 
2.  Per gaudir per primera vegada de la bonificació caldrà efectuar la corresponent 
sol·licitud adjuntat-hi la documentació que es requereix a la mateixa. El període de 
sol·licitud esta comprès entre el dia 1 de gener fins el dia 28 de febrer de l’any que hagi 
de tenir efectes la bonificació, sense que aquesta pugui tenir caràcter retroactiu. 
 
3. Aquesta bonificació estarà vigent mentre no es modifiquin les condicions 
personals dels contribuents. Si es modifiquen aquestes de forma que resulti 
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes de que es pugui liquidar la taxa en la seva integritat, sens perjudici del dret de 
l’Administració a comprovar que es mantenen els requisits per gaudir de la bonificació. 

 
4. En cas que d’ofici es comprovi que els contribuents no reuneixen els requisits 
per a gaudir de la bonificació, l’Ajuntament liquidarà la taxa en la seva integritat. En cas 
que es tornin a reunir les condicions per a tenir dret a la bonificació, els contribuents 
podran tornar a sol·licitar-la en el termini establert reglamentàriament. 
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b)  Tarifes reduïdes per us de la deixalleria 

 
Gaudiran d’un tarifa reduïda per aportacions a la deixalleria els subjectes passius de la 
taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació 
d’escombreries i altres residus urbans domiciliaris per les aportacions a la deixalleria 
que es descriuen en el paràgraf següent, i que realitzin un mínim d’aportacions a la 
deixalleria municipal d’acord amb el següent quadre, en el qual s’indica la tarifa que 
han de satisfer: 
 
Aportacions anuals  % reducció                                  Tarifa 
2 vegades    4%   118,04 euros 
3 vegades    6%   115,58 euros 
4 vegades    8%   113,12 euros 
5 vegades    10%              110,66 euros 
6 vegades    12%              108,20 euros 
7 vegades    14%               105,75 euros 
8 vegades    16%               103,29 euros 
9 vegades    18%               100,38 euros 
10 vegades    20%                 98,37 euros 
 
Els residus municipals objecte d’aquesta bonificació són residus municipals no 
ordinaris, com ara els voluminosos, residus perillosos, restes d’esporga, oli vegetal, 
roba, vidre pla, cable, fluorescents, petits volums de runa generada per particulars, 
ampolles de cava, material electrònic, electrodomèstics i altres.  
La bonificació no s’aplicarà en el cas de les aportacions de residus que ja se 
seleccionen amb la recollida porta a porta de cartró o mitjançant disposició de 
contenidors ubicats a la via pública: vidre, paper-cartró, envasos lleugers, brossa 
orgànica i brossa inorgànica. 
 
El Consorci de Residus del Vallès Oriental, com a actual adjudicatària del servei de 
deixalleria comarcal, emetrà el justificant d’entrada normalitzat pel Consorci en el qual 
constarà el nom del contribuent, la classe de residu dipositat i la data de lliurament. 
 
No tindran dret a la bonificació els contribuents que hagin estat sancionats o 
amonestats mitjançant resolució ferma en via administrativa, per infringir les normes de 
lliurament de residus municipals establerts a les ordenances vigents dins del període 
impositiu a què es refereix la taxa. 
 
La bonificació s’aplicarà a partir de les dades i justificants aportats pell Consorci de 
Residus del Vallès Oriental corresponents a l’exercici anterior al de meritament de la 
taxa, prèvia sol·licitud del contribuent, en el qual s’indicarà la referència cadastral de 
l’habitatge en el qual demana que s’apliqui la bonificació de la taxa, que en tots els 
casos haurà de ser la seva vivenda habitual, acreditant-se aquest fet mitjançant el seu 
empadronament a la mateixa a l’inici del període impositiu anterior al de meritament de 
la taxa. 
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c) Tarifa reduïda de la quota establerta als epígrafs segon i tercer del punt 2 de l’article 
12è, als usuaris del servei, subjectes a la taxa pels residus comercials, que formalitzin 
un conveni individual amb l’Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles, 
d’acord amb els compromisos d’adhesió individual als acords de col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i els establiments comercials del municipi segons tipologia 
aprovats per la Junta de Govern del 25 de setembre de 2014.  
 
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per valorar el compliment del conveni 
són: 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva la fracció orgànica. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva els envasos lleugers. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva el vidre. 
- Que es col·labori en recollides específiques existents o que es promoguin, com per 

exemple recollida d’oli, cartró porta a porta, etc. 
- Que s’acrediti convenientment el compliment dels compromisos individuals segons 

l’activitat de l’establiment. 
 
Aquesta tarifa es calcularà aplicant sobre la quota tributària les reduccions següents: 
 
Quan s’acrediti, després de la inspecció tècnica sol·licitada per instància, es podrà aplicar 
una reducció de fins al 20 % de la taxa de deixalles en funció dels punts que 
s’aconsegueixin sota la inspecció tècnica. 
Cada punt concedit en la inspecció tècnica representarà una reducció de l’1% de la quota 
de la taxa d’escombreries.  
Durant la inspecció es concediran 19 punts segons:  

8 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica  
3 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers  
3 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva el vidre  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva d’oli vegetal, piles o altres 
recollides específiques 
1 punt comprovar que es compleixen els compromisos individuals segons l’activitat 
de l’establiment. 

A part es concedirà un punt al presentar el val normalitzat d’aportació de residus a la 
deixalleria. El val s’obté a la mateixa deixalleria en el moment de l’aportació. Per 
demostrar la seva validesa es comprovarà que estigui segellat pel Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental i amb la data d’aportació. 
La bonificació d’un exercici s’aplicarà l’exercici següent previ informe favorable dels 
serveis tècnics municipals que s’ha donat compliment al conveni. Els subjectes passius 
hauran de sol·licitar una inspecció per a obtenir la bonificació esmentada des de l’1 de 
gener i fins el dia 28 de febrer. 
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Article 6. 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: 
 

Habitatges  Euros 
Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar 

122,96 

 
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 recollida d'escombraries domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges 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; 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 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. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
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II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari,   de  recollida, 
tractament i eliminació de 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, tractament i eliminació dels residus comercials.  
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de   recollida, tractament i eliminació 
de residus comercials,  la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida dels residus comercials. 
 
b) Tractament i eliminació del residus comercials.  
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l’hotelera, els bars, els mercats, les 
oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei 
de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.  
        
Article 10. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix 
a l’article 9 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. 

 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen 
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels tots els 
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar 
abans del 31 de gener de l’any en que s’aplicarà l’exempció. 
 
La forma d’acreditar la contractació d’un gestor autoritzat, a més de la presentació de la 
còpia del contracte en vigor per a l’exercici en que s’ha d’aplicar l’exempció,  
s’efectuarà mitjançant la presentació de la Declaració de Residus Municipals, el 
formulari de la qual serà facilitat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i estarà disponible al 
web municipal. 
 
El formulari és el següent: 
 

DECLARACIÓ MUNICIPAL DE RESIDUS 
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DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU 
NIF/CIF: Cognom, nom o raó social: 
Carrer: Núm. Escala Pis Porta 
Telèfon: Codi postal Província 
DADES DE L’ACTIVITAT 
Epígraf IAE Descripció de l’activitat: 
Secció IAE(1) 
Superfície total: 
Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 
Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 
Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 
PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (2) (3) 

 Codi residu 
(4) 

Pes o 
volum 

anual (5) 
Nom gestor privat autoritzat 

Orgànica    
Paper – 
cartró    

Vidre    

Envasos    

Oli vegetal    

Rebuig    
Altres 
(especificar)    

 
 
 
Sant Celoni,   de                     de 20 
 
Signatura del sol·licitant 
 
 
 
 
INFORMACIÓ A L’INTERESSAT 

(1) 1 activitats empresarials, 2 activitats professionals, 3 activitats artístiques 
(2) Producció de residus municipals de l’any anterior a la sol·licitud de la bonificació 
(3) Cal adjuntar a més a més el certificat del/s gestor/s que acrediti les dades 

aportades 
(4) Cal especificar el codi identificatiu del residu, segons el Catàleg de Residus de 

Catalunya) 
(5) Cal especificar les unitats de pes o volum 
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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 industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació 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, tractament i 
eliminació 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, 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: 

 
Epígraf primer. Allotjaments..................................................... 488,39 euros 
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els 
que s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres 
centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les sis places. 
 
Epígraf segon. Establiments d’alimentació   
A) Mercat municipal, supermercats i similars  
-Superfície fins a 119 m2............................................................. 1.337,50 euros 
-Superfície de 120 a 250 m2........................................................ 1.712,00 euros 
-Superfície de 250 a 399 m2........................................................ 1.979,50 euros 
-Superfície de 400 a 800 m2........................................................ 2.876,47 euros 
-Superfície superior a 800 m2.....................................................  3.156,50 euros 
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses............   818,44 euros 
C) Fruiteries, peixateries, carnisseries i semblants........................   488,39 euros 
 
Epígraf tercer. Establiments de restauració 
A) Restaurants................................................................................ 657,07 euros 
B) Cafeteries, bars.......................................................................... 488,39 euros 
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Epígraf quart. Establiments d’espectacles 
A) Teatres.......................................................................................195,15 euros 
B) Cinemes..................................................................................1.449,88 euros 
C) Sales de festes, discoteques................................................... 1.449,88 euros 
D) Sales de bingo.........................................................................1.449,88 euros 
 
Epígraf sisè. Indústries i tallers................................................... 488,39 euros 
 
Epígraf setè. 
Altres locals industrials, mercantils o professionals 
no expressament tarifats...................................................................195,15 euros 
 
Epígraf vuitè. Pels habitatges situats a la urbanització de Royal Park el servei dels 
quals es presta per l’Ajuntament de Gualba en base al conveni signat amb data 29 de 
maig de 2000: 103,00 euros 
 
Article 13.  Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei  de recollida, tractament i eliminació 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 
 
1. Pels subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del  servei 
de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, l’Ajuntament practicarà la 
liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la 
Llei General Tributària. 
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 10.2 de la present Ordenança 
que  figuressin a 31-12-2004 com a subjectes passius de la taxa per recollida 
tractament i eliminació de residus   i no acreditin la contractació del servei d’eliminació 
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 
 



  
 

 10 

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. 
 
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 modificada  pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en Sant 
Celoni el dia 20 de desembre de 2020 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats continuaran vigents 
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