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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS 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, 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 municipal d’habitatges, locals, o establiments on s’efectuïn activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. o solars sense
edificar.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars i locals com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense
edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com
a conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per
a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem.
2. Es consideren residus municipals d’habitatges, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, i també els que no tenen
la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden
assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques,
zones verdes, àrees recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i
els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
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 municipal d’habitatges, les
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persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària:
a) Que ocupin, 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.
b) Que essent propietaris d’un habitatge, local o establiment tinguin posat a la
seva disposició la prestació del servei per part de l’Ajuntament, a que es
refereix l’article anterior, encara que no en facin ús.
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.
En conseqüència, l'Ajuntament, liquidarà la taxa a nom de les persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que ostentin la titularitat dels immobles.
En el cas que el subjecte passiu substitut del contribuent gaudeixi d’algun benefici fiscal de caràcter subjectiu, la taxa es liquidarà al contribuent.
Article 4.- Responsables
1. Respondran de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques, a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei General Tributària..
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 5è. Exempcions i beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos
familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional.
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de
Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.
5. Gaudiran d’una bonificació de la taxa, aquells subjectes passius que durant l’any natural (1 de gener a 31 de desembre) anterior, hagin utilitzat , mitjançant la presentació
de la tarja facilitada a l’efecte, la deixalleria municipal mancomunada.
Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, el concessionari del servei de deixalleria facilitarà a l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, una relació comprensiva de
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tots els ciutadans de Vilassar de Dalt que hagin utilitzat l’esmentat servei, amb indicació del nombre d’utilitzacions efectuades durant l’any anterior.
Les bonificacions a aplicar, sobre la quota tributària de la taxa, seran les següents:
De 0 a 2 utilitzacions anuals .......................... 0%
De 3 a 6 utilitzacions anuals .......................... 5%
De 7 a 10 utilitzacions anuals ...................... 10%
D’11 a 14 utilitzacions anuals ...................... 15%
A partir de 15 utilitzacions anuals ................ 20%
6. Els subjectes passius del epígraf relatiu als solars sense edificar generadors de restes
vegetals, poden gaudir d’una bonificació del 80% a la Taxa
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà acreditar de forma fefaent que al llarg de l’any
anterior s’han gestionat correctament les restes vegetals, mitjançant un gestor homologat i previ informe favorable del Tècnic de Media Ambient de l’Ajuntament.
També caldrà mantenir, durant tot l’any, els solars en perfectes condicions d’higiene i
salubritat pública, en cas contrari no es realitzarà la bonificació.
Aquesta documentació s’haurà de presentar al Registre general de l’Ajuntament al
llarg del primer trimestre de l’any.
Article 6è. 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 per cada habitatge local o solar, en funció
de la seva qualificació urbanística o superfície:
Tarifa

Qualificació urbanística POUM
1. Residencial Històric

A

162,30 €

2. Residencial col·lectiu alineat
3. Residencial col·lectiu amb edificació oberta
41. Alineació de l’habitatge unitari
43. Intervencions al nucli antic

C

221,60 €

44. Sectors urbanístics desenvolupats
45. Conjunts unitaris
51. Unit. Resid. aïllada 175 m2 < parc. < 250 m2
52. Unit. Resid. aïllada 250 m2 < parc. < 400 m2
42. Agrupacions alineades per parelles

B

230,50 €

53. Unit. Resid. aïllada 400 m2 < parc. < 500 m2
54. Unit. Resid. aïllada 500 m2 < parc. < 800 m2
55. Unit. Resid. aïllada 800 m2 < parc. < 1000 m2
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56. Unit. Resid. aïllada parc. > 1000 m2

D

71,60 €

Locals destinats a usos privats, magatzem.

E

22,40 €

Trasters de fins a 12 m2 (Trasters de superfície superior, tributaran per
l’epígraf D.

F

117,40 €

Solars sense edificar 50 m2 < parc. < 250 m2

G

162,30 €

Solars sense edificar 250 m2 < parc. < 400 m2

H

179,05 €

Solars sense edificar parc. > 400 m2

I

111,90 €

Disseminats (Habitatges en sòl rústic)

J

162,30 €

Indústries i comerços que disposin de gestor autoritzat

3. S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
4. La taxa, es liquida per cada unitat de local, d’establiment o d’habitatge. Es prendrà
com a unitat de local, establiment o habitatge, la que figuri en el Cadastre Immobiliari.
Quan varies finques registrals i/o cadastrals s’uneixin físicament per a destinar-les a
un únic habitatge o destí, tributaran com un sol habitatge.
Quan una sola finca registrals i/o cadastral estigui dividida físicament en vàries unitats, es tributarà independents ment per cada habitatge, local o solar diferenciat.

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 i ingressaran, simultàniament,
la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
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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 període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en 2 terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats
en el paràgraf anterior.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per
la Llei general tributària, que són:
a. Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del
mes posterior.
b. Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del
segon mes posterior.
4. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la
Llei general tributària.

II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament 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.
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.
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.
S’exclouen com a residus comercials / industrials les restes i les deixalles alimentàries
o els detritus i altres residus que procedeixen de la neteja normal de locals o indústries.
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4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista
a l’article 2.1.b) 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 abans de l’31 de
març de cada any.
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.
No obstant els punts anteriors, els titulars d’activitats que acreditin disposar d’un gestor autoritzat, hauran de tributar obligatòriament pel concepte de la Taxa pel servei de
recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus municipals
d’habitatges, locals o establiments on s’efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. o solars sense edificar.
3. 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.
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Article 12è. 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.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
COMERÇOS, SERVEIS I ALTRES
Alimentació i supermercats
-

Fins a 100m2

350,15 €
2

Més de 100m
Altres comerços i serveis
Bars:

565,20 €
295,10 €

-

Fins a 200m2

350,15 €

-

Més de 200m2
Restaurants:

565,20 €

-

Fins a 150m2

498,20 €

-

2

Més de 150m
Despatxos professionals
Entitats financeres
Magatzems comerços, serveis i altres
Local tancat
Altres locals no expressament tarifats
Marxants mercat setmanal (€/ml/any)

615,45 €
272,55 €
498,20 €
272,55 €
162,30 €
282,15 €
6,55 €

ESCOLES I ACADÈMIES PRIVADES I PÚBLIQUES
Fins a 50 alumnes
Més de 50 alumnes

272,55 €
694,75 €

INDÚSTRIES
Fins a 10 treballadors/es
De 11 a 25 treballadors/es
Més de 25 treballadors/es: per cada 25 treballadors/es o fracció
Magatzems industries
Solars industrials sense edificar fins a 2.000 m2
Solars industrials sense edificar de més de 2.000 m2

385,15 €
665,00 €
665,00 €
299,80 €
258,30 €
387,35 €

CENTRES D’ESBARJO I RESIDÈNCIES
Centres d’esbarjo

391,80 €
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Residències

498,20 €

CASOS ESPECIALS en què el volum de les escombraries produïdes ho requereixi i a criteri raonat de la corporació, es cobrarà
un servei especial d’acord amb la següent tarifa (per tona)

222,95 €

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
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
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 final de l’exercici immediatament anterior al d’aplicació d’aquesta ordenança, 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.- Normes particulars de gestió
1. Cada any es confeccionaran un padró corresponent a la taxa pel servei referit als habitatges En el padró hi constarà el subjecte passiu, els elements necessaris per de-
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terminar la tarifa i les quotes respectives que resultin de l'aplicació d'aquesta Ordenança.
2. El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les
dades necessàries.
3. Les altes en el padró de la taxa per la recollida de la brossa que es produeixin durant
l’exercici, tindran efecte a l’exercici següent.
Es dóna d’alta en el padró a partir de la Llicència de primera ocupació, certificat de final d’obra, o abans en el cas que es pugui acreditar que se n’ha fet ús.
4. Les baixes del padró per la taxa de recollida de brossa s'hauran de realitzar, a tot estirar, dins del darrer dia feiner del semestre corresponent per tal de poder tenir efecte al
semestre següent, sol·licitant la seva declaració de no habitable. Els que no compleixin aquesta obligació, continuaran subjectes al pagament de l'exacció. En els supòsits
d’enderroc, els efectes de la baixa seran des del semestre següent a la data
d’enderroc i s’haurà d’acompanyar junt amb la sol·licitud un certificat del tècnic que
acrediti la data i/o la factura d’enderroc.
5. Quan l’alta o baixa del padró sigui en motiu de la realització en el domicili d’una activitat econòmica que impliqui tributar per la taxa de recollida i tractament de residus comercials, el prorrateig es farà per trimestres naturals.
6. En el cas dels locals comercials que finalitzin la seva activitat, passaran a tributar com
a local tancat a partir de la data en que ho comuniquin a l'Ajuntament. A aquest efecte
es prorratejarà la taxa per trimestres naturals.
7. El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener.
Article 17.- 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.

Plaça de la Vila , 1 • Tel.- 753 98 00 Ext.1 • Fax - 750 77 50 • 08339 Vilassar de Dalt • NIF P0821300A

OF 08
Vigent per a l’exercici 2020
Última modificació desembre 2018

Àrea de serveis generals i econòmics
Gestió Tributària i Recaptació

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, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 de desembre de
2018, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2019 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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