TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

2022

ORDENANÇA 16

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

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.

Article 2
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida, transport i tractament, de residus sòlids urbans.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes
i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
d'habitatges.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis
que requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat
següents:
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d’obres.

Article 3
Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents 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 i els
locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui
a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris,
que són els beneficiaris del servei.
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Article 4
Responsables
1. Són 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 tributàries 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
Exempcions i Bonificacions
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin, durant el període
voluntari de pagament, que els seus ingressos no superen el valor de l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya, descomptant les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca. El
topall es multiplicarà per la quantitat de membres de la unitat familiar.
Per gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Servei de Recaptació de
l’Ajuntament, juntament amb un certificat de convivència on figurin totes els membres de la
unitat familiar.
Per acreditar el nivell de renda s’haurà de presentar:
-

Les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat familiar,
o en el seu cas, certificat que acrediti la no obligació de la presentació de la declaració
d’IRPF i/o documentació suficient per tal d’acreditar el nivell econòmic de la unitat familiar.

-

Autorització perquè l’Ajuntament pugui recaptar dades de què disposa l’Agència Tributària
referents a l’impost sobre la renda de les persones físiques i rendes exemptes, de la
persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència, a la qual s’haurà
d’adjuntar fotocòpia/es del/s document/s nacional/s d’identitat, passaport/s o permís/os
de residència.

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.
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2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Locals buits
Disseminats
Habitatges nucli urbà
Comerços d’alimentació
- Superfície inferior a 26 m²
- Superfície entre 26 i 100 m²
- Superfície superior a 100 m²
Indústries i oficines
- Superfície inferior a 100 m²
- Superfície entre 100 i 500 m²
- Superfície superior a 500 m²
Indústries recollida porta a porta
Indústries manufacturades i artesanals
Altres comerços i fleques
- Superfície inferior a 26 m²
- Superfície entre 26 i 100 m²
- Superfície superior a 100 m²
Bars, restaurants
Residència geriàtrica i de serveis assistencials
Secció d’Educació de Secundària
i Centre d’Atenció Primària

59,73
59,73
143,55
158,24
212,31
265,39
175,74
219,68
263,61
175,74
131,81
164,16
182,40
200,64
417,77
8.462,79
835,52

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
3. A la quota tributària dels habitatges del nucli urbà s’aplicarà un coeficient reductor a aquelles
persones facin ús de la deixalleria mancomunada del Masnou, Alella i Teià en el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’exercici anterior a la seva meritació,
segons el quadre següent:
Núm. de vegades
entre
6 i 9
més de 9

Coeficient
0,85
0,75

L’Ajuntament aplicarà automàticament el coeficient corrector que s’escaigui en l’exercici
següent, sense necessitat que l’usuari ho sol·liciti expressament.
4. A la quota tributària dels habitatges del nucli urbà s’aplicarà un coeficient reductor del 0,75
als subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de família
nombrosa o monoparental en la data de meritament de la taxa, quan l’immoble constitueixi
l’habitatge habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu al Padró
municipal d’habitants.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament, les dades sobre
els titulars i membres de les famílies nombroses i monoparentals empadronades al municipi,
els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es
veuran lliurats d’ aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d’ aquest.
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5. Estaran exempts del pagament de la taxa 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’1 de febrer de
cada any.
En 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.

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 o locals 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. En el cas de noves construccions, les quotes s’acreditaran amb
referència al trimestre natural en què s’hagi comunicat la primera ocupació, o en el qual el
local hagi estat ocupat per primera vegada.
3. En els casos de baixa es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al
subjecte passiu pagar la part de quota corresponents als trimestres de l’any transcorreguts
des de la meritació de la taxa fins al trimestre en que es produeix la baixa, aquest inclòs.

Article 8
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 2 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.
Quan les variacions tinguin lloc en el primer semestre tindran efecte en el mateix exercici;
mentre que les variacions que tinguin lloc al segon semestre tindran efecte a l’exercici següent.
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3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.

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 disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener
del 2017 . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o la seva derogació expresses.
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