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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA GESTIÓ DE RESIDUS
COMERCIALS

Article 1.- Fonament legal.
1. En ús de les facultats concedides pels articles 15, 20, 57 i concordants del R.D.L.
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a la gestió
dels residus comercials que es regula pels articles 20 a 27 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i per allò establert en la present ordenança.
2. Als efectes de la present ordenança, i per la definició de residu municipal, residu
comercial i residus comercials i industrials assimilables als municipals, s’estarà a allò
contingut en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de residus, 6/1993 de 15 de juliol, així com per allò establert en
l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus vigent a
Viladecans.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de recollida i gestió
pels serveis municipals dels residus sòlids, generats per l’activitat dels establiments i
locals comercials, de serveis i professionals i també dels residus originats a la indústria
que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la
Llei 15/2003, de 13 de juny. La taxa s’acredita per cada unitat de local o d’establiment.
Article 3.- Subjectes passius.
Estan obligats al pagament de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les persones
físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003,
General Tributària, que utilitzen o ocupen els locals i establiments situats a llocs,
places o vies públiques on es presta el servei, sigui a títol de propietari, usdefruituari,
arrendatari i qualsevol altre, fins i tot de precari.
Article 4.- Responsables i successors.
1. Son responsables tributaris les persones físiques i 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.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Quota tributària.
1. La quota bàsica anual per la prestació del servei de recollida i transport de residus
comercials, estarà en funció de la superfície del local, establiment o despatx, d’acord
amb les tarifes següents:
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TARIFA
EUROS

SUPERFÍCIE ÚTIL LOCAL
0 a 60 m2
61 a 120 m2
121 a 250 m2
251 a 500 m2
501 a 1000 m2
Més de 1000 m2

58,00 €
160,00 €
213,00 €
323,00 €
397,00 €
510,00 €

2. Sobre la quota bàsica anterior, s’aplicarà un coeficient corrector en funció del tipus
d’activitat, fracció i volum dels residus comercials generats sobre la base dels costos
de la seva recollida i transport, d’acord amb el següent quadre:
GRUP

COEFICIENT

TIPUS RESIDU

A

1,00

Rebuig

B

1,20

Rebuig cartró i paper

C

1,80

Rebuig, cartró, envasos i/o vidre

D
E

2,00
3,00

Rebuig, orgànica i cartró
Rebuig, orgànica, paper i/o cartró, envasos i/o vidre

3. En aquells casos en què no sigui possible per qualsevol circumstància ubicar
l’activitat que es desenvolupa en el local objecte d’imposició dins els grups definits en
funció dels tipus de residus que genera, la quota de la taxa coincidirà amb la quota
bàsica definida en funció de la superfície del local.
4. Els titulars de les activitats de restauració, bars, cafeteries, gelateries i qualsevol
altra similar, que sol·licitin llicència per ocupació de la via pública en concepte de
vetlladors, taules, cadires i altres similars, hauran de presentar conjuntament amb la
sol·licitud d’ocupació, declaració complementaria en concepte de recollida de residus i
fer efectiu el pagament previ d’una quota del 25% de la tarifa ordinària prevista en
aquesta ordenança en relació amb el tipus d’activitat que desenvolupen.
5. Els titulars d’activitats del mercat setmanal que es realitza en la via pública, hauran
de fer efectiu el pagament previ a l'ocupació, d’una quota en concepte de recollida de
residus del 20% de la tarifa ordinària prevista en aquesta ordenança en relació amb el
tipus d’activitat que desenvolupen.
6. Els titulars d’activitats puntuals que es desenvolupen en la via pública, tals com
circs, fires, atraccions i qualsevol altre de les mateixes característiques, hauran de
satisfer el pagament previ a l'ocupació d’una quota única en concepte de recollida de
residus:
Quota activitats puntuals

70,00 €

7. L’adscripció inicial d’una activitat en l’annex A d’aquesta ordenança es realitzarà en
base a la classificació corresponent a l’epígraf de l’impost sobre activitats
econòmiques. L’adscripció podrà ésser variada, prèvia inspecció municipal, quan
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l’activitat del subjecte passiu generi residus diferents a aquells contemplats en la seva
classificació inicial, adscrivint-se en aquest cas a la categoria general existent en
l’apartat que correspongui.
8. Inscripció al Registre Municipal d’empreses del sector privat que realitzin activitats
de recollida i transport de residus comercials i/o industrials:
Inscripció inicial

376,00 €

Renovació anual

74,00 €

Article 6.- Reduccions.
1. Les quotes del servei es reduiran en aquells casos en què els titulars dels locals o
establiments acreditin efectuar la recollida i transport de les fraccions residuals que
generen, mitjançant gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya i en el
seu cas per l’Ajuntament.
Aquesta reducció de la quota tributària total s’efectuarà en funció de cadascuna de les
fraccions recollides selectivament, tindrà caràcter pregat i es concedirà d'acord amb
els següents coeficients:
FRACCIÓ RECOLLIDA

COEF.
REDUCTOR

Cartró i/o paper

0,2

Vidre

0,2

Envasos

0,4

Orgànica

0,8

Per acollir-se a aquesta reducció s’haurà de sol·licitar per escrit i es tindrà en compte a
partir d’aquesta sol·licitud. S’incorporarà al padró del tribut a l’exercici de primera
sol·licitud, sempre i quant es demana abans del abans del 30 de juny. En cas contrari,
la reducció s’aplicarà a partir de l’exercici següent a la sol·licitud. Un cop incorporat al
padró del tribut la deducció es mantindrà pels exercicis següents, sempre i quan es
continuí prestant el servei per part de l’òrgan gestor homologat.
Per obtenir la quota líquida de la taxa es realitzarà la següent operació:
TARIFA SUPERFÍCIE x (COEFICIENT TIPUS RESIDU- COEFICIENT REDUCTOR) =
QUOTA LÍQUIDA
2. Les activitats de temporada que no estiguin incloses dins els apartats 4, 5 i 6 de
l’article 5 de la present ordenança, gaudiran d’una reducció del 50% de la tarifa
corresponent, sempre que l’activitat esmentada sigui exercida durant un període
màxim de sis mesos.
Article 7.- Bonificacions.
Es concedirà una bonificació del 5% a la quota líquida a aquells subjectes passius de
la taxa que, dins del projecte municipal “Xarxa de Comerços Verds”, realitzin les
mesures de reducció de residus establertes en el conveni signat amb l’ajuntament,
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la gestió de
residus comercials.
Pàg. 5 de 10

ORDENANCES FISCALS 2019
previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, que haurà de constatar
l’existència de mesures significatives de reducció de residus, així com el compliment
satisfactori per part del subjecte passiu.
Article 8.- Acreditació, gestió, liquidació i ingrés.
1. El període impositiu és l’any natural i l’obligació de contribuir neix l’1 de gener de
cada any.
2. La quota tributària resultant té caràcter anual. No obstant això, és prorratejarà amb
caràcter trimestral en els casos d’alta i baixa de l’activitat o baixa temporal. A aquests
efectes, els interessats hauran de presentar davant l’Ajuntament una declaració de
baixa de la taxa en un període no superior a un mes, i si s’escau la devolució
d’ingressos corresponents, acreditant fefaentment el cessament de l’activitat del local o
establiment. En cas de presentar la declaració de baixa del cens d’aquest tribut fora
del termini establert, no procedirà al prorrateig trimestral de l’any de la baixa de
l’activitat.
3. En els casos de canvi de titularitat aquesta taxa es prorratejarà per trimestres de
forma que el nou titular comenci a tributar a partir del següent trimestre al canvi
realitzat.
Article 9.- Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General
i l'article 178 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Viladecans a 29 de
novembre de 2012, modificada per última vegada el 27 de setembre de 2018, vigent a
partir de l’1 de gener de 2019, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Articles última modificació
8.2

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la gestió de
residus comercials.
Pàg. 6 de 10

ORDENANCES FISCALS 2019
ANNEX A:
GENERATS

CLASSIFICACIÓ

D’ACTIVITATS

EN

FUNCIÓ

DELS

RESIDUS

GRUP A. GENERADORS DE REBUIG
Els generadors de residus que no correspongui encabir en un altre grup.
Altres generadors de rebuig.
GRUP B. GENERADORS DE REBUIG, CARTRÓ I/O PAPER
Comerç a l’engròs de productes tèxtils
613
Comerç a l’engròs de productes càrnics, làctics, begudes, tabac i gelats.
612.1 - 612.5 - 612.6 – 612.7; 612.9
Comerç a l’engròs de productes farmacèutics i perfumeria.
614.1 - 614.2
Comerç a l’engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes, accessoris, electrodomèstics, i
articles de ferreteria.
615.1 - 615.3 - 615.9
Comerç a l’engròs de fusta, materials de construcció, maquinària per a la fusta i metall.
617.3 - 617.4 - 617.5 - 617.9
Comerç a l’engròs de paper, cartró, articles de papereria, i instruments de precisió.
619.4 - 619.7
Comerç a l’engròs de productes de recuperació.
622
Comerç minorista de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes làctics
sense producció de residus orgànics.
644.2, 644.3, 644.4, 644.5 i 644.6
Comerç minorista de vins i begudes.
645
Estancs, loteries.
646.1 - 982.1
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 béns usats.
656
Altre comerç minorista.
659
Serveis telefònics i altres.
761
Salons de bellesa i estètica.
972
Fabricació d’adobs, sabons i detergents
252.1 - 255.1 - 255.2
Fabricació de material ceràmic.
247.4
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Fusteria metàl·lica, fabricació de caldereria, articles de ferreteria, cargols, mecànica en
general, fabricació de màquines agrícoles, equips i accessoris per a màquines i
construcció de màquines d’oficina i ordinadors.
314.1 - 315 - 316 - 319 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 329 - 330
Fabricació de maquinària i material elèctric, aparells electrodomèstics.
341 - 342 - 346
Fabricació d’aparells i equip telefònic de senyalització, control i programació.
351.1 - 353
Fabricació d’aparells ortopèdics.
392.2
Confecció de preses de vestir, articles tèxtils per a la llar i d’altres articles amb
matèries tèxtils.
453 - 455.1 - 455.9
Fabricació en sèrie d’articles de fusteria, mobiliari de fusta per a la llar i altres activitats
annexes a la indústria del moble.
463 - 468.1 - 468.5
Fabricació d’envasos i embalatges en paper i cartró.
473.2
Fabricació de productes de matèries plàstiques.
481.9 - 482.1
Fabricació articles de joieria.
491.1 - 495.9
Acabats d’obra.
501.1 - 501.3 - 505
Instal·lacions i muntatges.
504
Reparació d’articles elèctrics per la llar, vehicles, altres béns de consum i maquinària
industrial.
691 - 692 - 699
Transport.
722
Lloguer de vehicles.
854
Serveis d’extermini d’animals i desinfecció, sanejament de vies públiques i similars.
921.3 - 922
Serveis de neteja de roba.
971.1
Agències de viatges.
755
Serveis financers.
811 - 812 - 819 - 831
Entitats d’assegurances.
821 - 822 - 823 - 832
Serveis de promoció immobiliària.
833
Serveis de gestió propietat immobiliària.
834
Serveis de publicitat i relaciones públiques.
844 - 845 - 846
Serveis fotogràfics i fotocopiadores.
973.1 - 493
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Consultoris mèdics.
942.1 - 942.9 - 943 - 944
Clíniques veterinàries.
945
Serveis jurídics, tècnics, comptables.
841 - 842 - 843
Serveis administratius.
847 - 849
Biblioteques i museus.
966
Centres d’ensenyament sense menjador.
931.3 - 932 - 933
Centres i organismes oficials. ràdio, televisió i telecomunicacions.
761 - 964
Intermediaris del comerç.
631
Altres generadors de rebuig, cartró i/o paper.
GRUP C. GENERADORS DE REBUIG, CARTRÓ, ENVASOS I/O VIDRE
Cinemes.
963.1
Espectacles teatrals, musicals i taurins.
965.1 - 965.2 - 965.5
Instal·lacions esportives, gimnasos.
968.1 - 967.1 - 942.2
Sales de ball i discoteques.
969.1
Activitats de joc, recreatives.
969.2 - 969.3 - 969.4 - 969.5 - 969.6 - 981
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, sense producció de residus orgànics.
672 - 673 - 674 - 675 - 676
Altre hostalatge.
684 - 685 - 686 – 687
Altres generadors de rebuig, cartró, envasos i/o vidre.
GRUP D. GENERADORS DE REBUIG, ORGÀNICA I CARTRÓ
Comerç minorista de productes alimentaris.
641 - 642 - 643 -647
Comerç minorista de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes làctics amb
producció de residus orgànics.
644.2, 644.3, 644.4, 644.5 i 644.6
Comerç minorista de flors, plantes.
659.7
Comerç a l’engròs de fruites i verdures, carns i productes i derivats càrnics i peix.
612.3 - 612.4 - 612.8
Indústria del pa, pastisseria i galetes.
413.2 - 419.1 - 419.3
Fabricació de productes càrnics.
413.2
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Elaboració de cafè i té.
423.1
Altres generadors de rebuig, orgànica i cartró.
GRUP E. GENERADORS DE REBUIG, ORGÀNICA, PAPER I/O CARTRÓ,
ENVASOS I/O VIDRE
Comerç minorista de pa, pastisseria i confiteria amb degustació
644.1
Supermercats i similars.
661.1 - 661.2 - 661.3 - 662.1 - 662.2
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, amb producció de residus orgànics.
672 - 673 - 674 - 675 – 676
Restaurants i càterings.
671 - 677
Hotels.
681 - 682 - 683
Hospitals i centres sanitaris.
941.1 - 941.2
Assistència i serveis socials.
951
Col·legis majors i residències estudiants.
935.1 - 935.2
Centres d’ensenyament amb menjador.
931.1 - 931.2 - 931.4 - 931.5
Altres generadors de rebuig, orgànica, paper i/o cartró, envasos i/o vidre.
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