ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i 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
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris

recollida, tractament i eliminació

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
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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 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
ocupin o utilitzin els habitatges situats en places, 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.

3. 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 recepció
dels serveis de gestió dels residus municipals, en què s’aplicarà el previst en els
apartats següents:
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis de gestió dels residus municipals,
l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals
que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la recepció
dels serveis o la utilització o aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei de gestió dels residus
municipals, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts des
de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.
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
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1. EXEMPCIONS
1.1 Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que compleixin tots i
cadascun dels següents requisits:
a. Ser jubilat, pensionista o beneficiari del Programa Interdepartamental de la
Renda Mínima d’Inserció (PIRMI).
b. Estar empadronat a Pineda de Mar.
c. Viure sol o amb familiars que depenguin del sol·licitant. A aquests efectes,
s’entendrà per familiars que en depenguin: parella de dret o de fet, familiars
majors de 65 anys (ascendents o descendents, germans), els fills menors
d’edat o infants acollits legalment menors d’edat, altres familiars d’entre 18 i
64 anys amb discapacitats o sense ingressos.
d. Disposar d’uns rendiments anuals derivats del treball, de l’habitatge, així com
del capital mobiliari inferiors al Salari Mínim Interprofessional vigent per 1
membre de la unitat familiar, incrementant-se aquest import amb el 50% del
Salari Mínim Interprofessional per cada membre addicional.
e. No disposar de més d’un bé immoble en qualsevol municipi. A aquests efectes
no es computarà com a bé immoble la primera plaça d’aparcament, i un traster
sempre i quan no hi consti cap activitat.
1.2. Aquests requisits s’hauran de complir en el període de la convocatòria i no
s’admetran reclamacions per variacions de la situació del sol·licitant passat aquest
termini. La presentació de sol·licituds es farà de l’1 al 28 de febrer de cada any, o en el
període que s’estableixi des de la Corporació Municipal.
1.3. No s’admetran sol·licituds fora del termini indicat, excepte quan s’acrediti
documentalment una causa de força major que justifiqui la impossibilitat d’haver-ho
fet en el període establert per aquesta convocatòria (malaltia greu, ingrés hospitalari,
absència domicili habitual per causes familiars).
1.4. Una vegada concedida aquesta exempció, es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies que hi donaven dret. No obstant l’Ajuntament de Pineda de Mar es
reserva el dret a revisar els expedients i a requerir la documentació acreditativa que
consideri oportuna.
1.5. Únicament s’admetran reclamacions de les sol·licituds presentades en primera
instància dins el període establert. No s’admetran reclamacions per variacions de la
situació del sol·licitant ni per manca de documentació inicial. No s’admetran com a
reclamacions sol·licituds noves.
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1.6. L’acreditació d’aquests requisits s’haurà de realitzar mitjançant els següents
documents:
En tots els casos:
• Fotocòpia del DNI dels membres majors de 16 anys que convisquin dins el
mateix domicili.
• Fotocòpia del Llibre de Família dels membres menors de 16 anys que
convisquin dins el mateix domicili.
• Fotocòpia del rebut d’escombraries de l’any anterior pagat.
• Fotocòpia de la Declaració de Renda de l’any anterior, de cadascun dels
membres de la unitat familiar que estiguin obligats a fer-la, o declaració jurada
dels membres de la unitat familiar que no estiguin obligats a fer Declaració de
la Renda.
• Declaració jurada responsable dels immobles en propietat i/o usdefruit de tots
els membres de la unitat familiar
Persones que viuen en un habitatge de propietat:
• Fotocòpia del rebut de l’IBI de l’any anterior.
Persones que viuen en un habitatge de lloguer:
• Fotocòpia de l’últim rebut de lloguer.
Persones que tinguin ingressos econòmics:
• Certificat d’ingressos econòmics, provinents de pensions i/o nòmines (INSS,
INEM) de les persones majors de 16 anys que convisquin al mateix domicili.
Persones que no disposin d’ingressos econòmics:
• Certificat negatiu d’ingressos (INEM, Seguretat Social) i declaració jurada
d’aquells membres de la unitat familiar majors de 16 anys conforme no tenen
cap ingrés.
1.7. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
1.8. En tots els casos, l’administració podrà demanar la documentació que consideri
oportuna per tal d’acreditar la situació econòmica del contribuent o qualsevol altre
circumstància que afecti a la obtenció de les exempcions.
2. BONIFICACIONS
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2.1 Gaudiran d’una bonificació del 50% els titulars de família nombrosa i de família
monoparental, d’acord amb la normativa vigent.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar la següent documentació:
• Títol vigent de família nombrosa, o de família monoparental expedit per
l'Administració competent.
• Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres
de la família que consten en el títol de família nombrosa o de família
monoparental, estan empadronats en el domicili familiar.
• Còpia del rebut anual de la taxa d’escombraries.
• Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de
vigència del títol de família nombrosa o de família monoparental i es mantindrà
mentre no variïn les circumstàncies familiars
2.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la quota els contribuents empadronats
a Pineda que tinguin un grau de discapacitat reconegut per l’administració competent,
igual o superior al 65%.La bonificació s’aplicarà igualment als contribuents
empadronats a Pineda que convisquin amb un familiar, també empadronat a Pineda,
que tingui un grau d’incapacitat igual o superior al 65%. En tot cas serà necessari
acreditar que no disposen d'uns rendiments anuals derivats del treball, de l’habitatge
així com del capital mobiliari superiors al Salari Mínim Interprofessional vigent per 1
membre de la unitat familiar, incrementant-se aquest import en el 50% del Salari
Mínim Interprofessional per cada membre addicional, i que no disposin de més d’un
bé immoble excepte un pàrking i un traster.
La bonificació es concedirà a sol·licitud del contribuent, que haurà d'aportar la
documentació acreditativa de l'empadronament del contribuent i, en el seu cas, de la
persona discapacitada, certificat de convivència i documentació relativa al
reconeixement del grau de discapacitat reconegut per l’administració competent.
2.3. Gaudiran d'una bonificació del 50% sobre la quota els contribuents empadronats
a Pineda que convisquin amb familiars majors de 65 anys, igualment empadronats a
Pineda, que disposin d’uns rendiments anuals derivats del treball, de la vivenda, així
com del capital mobiliari inferiors al Salari Mínim Interprofessional vigent per 1
membre de la unitat familiar, incrementant-se aquest import amb el 50% del Salari
Mínim Interprofessional per cada membre addicional, i que no disposin de més d’un
bé immoble.
La bonificació es concedirà a sol·licitud del contribuent, que haurà d'aportar la
documentació acreditativa de l'empadronament del propi contribuent i l'ascendent
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amb qui convisqui, certificat de convivència i documentació acreditativa dels ingressos
anuals d'aquest darrer.
2.4. Les bonificacions s’hauran de sol·licitar sempre abans de la finalització del
termini voluntari de pagament.
2.5. En tots els casos, l’administració podrà demanar la documentació que consideri
oportuna per tal d’acreditar la situació econòmica del contribuent o qualsevol altre
circumstància que afecti a la obtenció de beneficis fiscals.
2.6. Gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota tributària els contribuents passius
que tinguin implementat un sistema de gestió medioambiental ISO 14001, un sistema
de gestió mediambiental EMAS o un distintiu de garantia de qualitat ambiental.
La bonificació es concedirà a sol·licitud del contribuent que haurà d’aportar la
documentació acreditativa següent:
• Declaració censal o alta de l’impost de l’impost d’activitats econòmiques.
• ISO 14001
• Certificació de sistemes de gestió ambiental ISO 14001 vigent i actualitzat
conforme l’empresa compleix amb els requisits establerts per la norma;
• Informe anual d’auditoria de certificació, de seguiment i/o de renovació de
certificació de la Norma ISO 14001.
• EMAS
• Certificació de sistemes de gestió ambiental EMAS vigent i actualitza conforme
l’empresa compleix amb els requisits establerts per la norma;
• Informe anual d’auditoria de certificació, de seguiment i/o de renovació de
certificació.
DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT
• Certificació de distintiu de garantia de qualitat vigent i actualitzat.
2.7. Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones
que utilitzin la deixalleria municipal, de conformitat amb el següent:
- De 4 a 6 aportacions => 10% de bonificació
- De 7 a 12 usos => 15% de bonificació
- Més de 12 aportacions => 20% de bonificació
Es tindran presents les aportacions fetes en l’exercici anterior, les quals no seran
acumulatives.
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Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa de brossa domiciliaria de
l’habitatge habitual i s’aplicarà d’ofici als ciutadans que n’hagin fet ús amb les
condicions següents:
Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada:
- Olis de cuina, mínim 1 litre.
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.), mínim 1 m3.
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....)
- Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, forns, neveres...) 1 unitat
- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....) 2 unitats
- Residus verds (poda), mínim 1 m3.
- Bateries de cotxes, mínim 1 unitat.
- Piles, mínim 10 unitats
- Tòners, mínim 2 unitats
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos), mínim 1 litre.
La bonificació va en funció de l'ús i requereix un mínim de volums i quantitat dels
residus que es porten a reciclar.
Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no
en podran gaudir les activitats industrials/comercials.
No s'aplicarà bonificació a les aportacions de residus per part de particular, que siguin
objecte de recolida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicat en al via
pública ( vidre, paper-cartró, envasos, materia orgànica o resta).
Pel que fa al període de la taxa, s'entendrà que el nombre d'aportacions són les que es
duguin a terme durant l'any natural anterior.
2.8. Tindran dret a la bonificació del 25% de la quota aquelles persones que compleixin tots
els requisits per gaudir de l’exempció prevista a l’article 5.1. d’aquesta mateixa ordenança
llevat el límit d’ingressos, sempre que no sobrepassin el llindar següent:
Nombre residents
1
2
3
4
5

Llindar de renda
10.988,60 €
13.740,00 €
16.491,84 €
19.243,68 €
21.995,52 €

El límit d’ingressos expressat és el del conjunt de les persones empadronades amb la persona
contribuent en el mateix domicili.
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Els valors estan calculats a partir de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec.
En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un segon bé immoble,
sempre i quan aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 euros.
El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 31 de
maig de cada any i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs.

Article 6. Quota tributària
S’aplicarà la tarifa següent:
1 Habitatge (pisos, cases adossades) ocupat de forma permanent o temporal
2 Habitatge unifamiliar aïllat ocupat de forma permanent o temporal
3 Habitatge a Can Carreras

105,00
116,00
113,00

Article 7. Acreditació
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.
3. 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 recepció
dels serveis de gestió dels residus municipals, en què s’aplicarà el previst en els
apartats següents:
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis de gestió dels residus municipals,
l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals
que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la recepció
dels serveis o la utilització o aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei de gestió dels residus
municipals, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts des
de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.
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4. Per a les noves incorporacions al padró, s’entén que la prestació del servei s’inicia
en la data d’acabament de l’obra nova i en la data d’inici de l’activitat econòmica,
segons escaigui.
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 realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini
l’Ajuntament.
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'hoteleria, 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.

9/15

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 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 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, i vulguin gestionar-se’ls pels seus mitjans,
vindran obligats a acreditar davant l’ORGT que tenen contractat amb un gestor
autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat
corresponent. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en els termes previstos a
l’article 14. 3 d’aquesta ordenança.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament abans del 28 de febrer,
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.
5. En cas que l’activitat generadora de residus hagi cessat, sense que el titular hagi
comunicat tal circumstància a l’Ajuntament, el propietari dels locals o terrenys on
estava instal·lada l’esmentada activitat, podrà sol·licitar-ne la baixa, als sols efectes de
la taxa que regula la present ordenança. L'ajuntament comprovarà si l’activitat ha
cessat efectivament i resoldrà en conseqüència. La baixa tindrà efectes des de la
sol.licitud del propietari.
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 12. Quota tributària
S’aplicarà la tarifa següent:
4
Hotels, fondes, hostals, motels, pensions, etc.., per cada plaça
5
Residències, cases d’hostes, i similars, per cada plaça
6
Càmpings, per cada plaça (declaració IAE o Generalitat)
7
Aparthotels, per cada apartament
8
Teatres i cinemes
9
Tallers i comerços, fins 250 m2, per m2 (amb un mínim de 158,00 €)
10
Comerços d’alimentació i supermercats, de més de 400 m2, per m2
Comerços d’alimentació i supermercats, fins 400 m2 , per m2
(amb un mínim de 210,50 €)
11
Comerços de més de 250 m2, per m2
12
Fàbriques ó edificis industrials de més de 250 m2, per m2 ( amb un mínim
de 698,00 €)
13
Restaurants, per cada m2 ( amb un mínim de 843,00 €)
14
Bars, cafeteries, sales de ball , clubs nocturns i similars, per m2
( amb un mínim de 421,00 €)
15
Activitats agrícoles, forestals i similars en el medi rural (excepte pagesia i
ramaderia)
16
Altres no tarifades, per m2
17
Tarifa especial recollida escombraries en dies de mercat, per parada i any

30,50
22,00
30,50
92,00
1.469,00
1,25
3,05
2,55

Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.

Les activitats que tinguin contractat un gestor autoritzat per la recollida, tractament i
gestió dels seus residus se’ls hi aplicarà el 9% de la tarifa corresponent, en concepte
de l’ús que es fa del servei municipal per la recollida, tractament i gestió de la fracció
resta, sempre i quan no acreditin que gestionen aquesta fracció mitjançant gestor
autoritzat, aportant la documentació requerida a l’article 14.2 de la present ordenança.
Còmput dels metres de les tarifes
Per l’aplicació de les tarifes referides en el present article, tindrà la consideració de
superfície computable la major de les següents:
- Superfície consignada a la llicència d’activitats.
- Superfície consignada al projecte tècnic presentat.
- Superfície total declarada a la declaració censal d’alta o modificació d’activitat
davant el Ministeri d’Hisenda.
- Superfície consignada a efectes cadastrals.
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1,94
1,48
7,55
6,20
0,71
0,71
39,75

-

Superfície comprovada pels serveis tècnics de la Corporació.

En les tarifes que es fixen en funció del m2., s’entendrà la superfície total del local,
sempre que no estigui destinat a un grup d'activitat diferenciat en les pròpies tarifes.
Article 13. Meritació i periode 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, a tal
efecte s’entendrà que l’activitat s’inicia en la primera de les següents dates:
-

La de la sol·licitud de l’interessat.
La de l’obtenció de la llicència d’activitats.
La comunicació prèvia de l’activitat, si s’escau.
En cas d’establiments oberts sense llicència ni comunicació prèvia,
l’Ajuntament podrà donar-los d’alta d’ofici, sense perjudici del corresponent
expedient sancionador

2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, la meritació 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.
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, tractament i eliminació 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 generadores de residus comercials o industrials assimilables
als domiciliaris que vulguin acollir-se a la previsió de la llei 15/2003, de 13 de juny, de
modificació de la llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora de residus i, en
conseqüència, recollir i eliminar pels seus propis mitjans els residus que generen,
hauran de presentar a l’ORGT la següent documentació:
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-

-

Contracte amb gestor autoritzat, per cada residu generat. El contracte haurà
d’especificar el codi de gestor i el detall dels residus pels quals està contractat.
Estudi de generació de residus amb càlcul del volum produït i caracterització
d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER). L’estudi haurà de ser
redactat per un enginyer o enginyer tècnic i visat pel col·legi professional
corresponent.
Informe favorable de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

La baixa serà efectiva a l’any següent del de la sol·licitud,
(Art. 14 punt 3 modificat pel Ple de 31 de març de
2016)

3. Els titulars d’activitats que estiguin donats de baixa de servei municipal hauran
d’aportar, anualment i abans del 28 de febrer de l’any en curs, la següent
documentació:
- Còpia del contracte/s en vigor amb el gestor/s autoritzats per cada residu generat. El
contracte haurà d’especificar el codi de gestor i el detall dels residus pels quals està
contractant.
- Factures acreditatives de la gestió, recollida i eliminació dels residus generats, on
s’especifiqui la tipologia de residu i les quantitats, corresponents a l’exercici anterior.
En cas d'incompliment se'ls hi liquidarà la taxa d'escombraries corresponent al període
anterior i s'integraran al padró fiscal, per a la gestió de la taxa establerta en la present
ordenança.

4. Els titulars d’activitats que estiguin donats de baixa de servei municipal hauran
d’aportar, al finalitzats els cinc anys des de la acceptació de la baixa i abans del 28 de
febrer de l’any en curs, la següent documentació:
- Declaració responsable de no modificació de les circumstàncies i condicions que
varen justificar-ne la baixa. En cas de modificació dels volums o tipus de residus
caldrà aportar un nou estudi de generació de residus, així com els contractes i factures
actualitzats a les noves condicions.
En cas d'incompliment se'ls hi liquidarà la taxa d'escombraries corresponent al període
anterior i s'integraran al padró fiscal, per a la gestió de la taxa establerta en la present
ordenança
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5. En el cas que el titular de l’activitat vulgui tornar a rebre el servei municipal haurà
de comunicar-ho a l’ORGT mitjançant escrit presentat al Registre. En aquest cas l’alta
en el servei es produirà el dia següent al de la comunicació.
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.
Disposició Transitòria
Deixar en suspens per al 2012 l’aplicació dels paràgrafs següents:
- Art 12. que diu:

Les activitats que tinguin contractat un gestor autoritzat per la recollida, tractament i
gestió dels seus residus se’ls hi aplicarà el 9% de la tarifa corresponent, en concepte
de l’ús que es fa del servei municipal per la recollida, tractament i gestió de la fracció
resta, sempre i quan no acreditin que gestionen aquesta fracció mitjançant gestor
autoritzat, aportant la documentació requerida a l’article 14.2 de la present ordenança.
- Art 14. que diu:

Estudi de generació de residus amb càlcul del volum produït i caracterització d’acord
amb el Catàleg Europeu de Residus (CER). L’estudi haurà de ser redactat per un
enginyer o enginyer tècnic i visat pel col·legi professional corresponent.
- Informe favorable de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
- El 2011 i, a partir d’aleshores cada 5 anys, s’haurà de presentar l’estudi de generació
de residus amb càlcul del volum produït i caracterització d’acord amb el Catàleg
Europeu de Residus (CER). L’estudi haurà de ser redactat per un enginyer o enginyer
tècnic i visat pel col·legi professional corresponent.
4. Els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als
municipals i que estan donats de baixa al padró d’escombraries de l’any 2010, hauran
de presentar, abans del 28 de febrer de l’any 2011, juntament amb la documentació
requerida al punt 14.3 de la present ordenança, l’estudi de generació de residus amb
càlcul del volum produït i caracterització d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus
(CER). L’estudi haurà de ser redactat per un enginyer o enginyer tècnic i visat pel
col·legi professional corresponent.
En cas d’incompliment s’integraran al padró fiscal, per a la gestió de la taxa establerta
en la present ordenança.
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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 a
Pineda de Mar a 26 d’octubre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any
2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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