Ordenança Fiscal núm. 13
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
URBANS.

Article 1r.- 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.

Article 2n.- 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 la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o
establiments..
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries i residus urbans les restes i les deixalles que
procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars, allotjaments i locals o establiments.
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 3r.- 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, allotjaments i
locals o establiments, 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, 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 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 4t.- 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 5è.- Reducció de tarifes
Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa de la prestació d’aquest servei atenent el nivell de
renda personal.
Per establir les reduccions de tarifes s’aplicaran els següents criteris:
a) Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar.
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix domicili amb vincle
familiar, aportant empadronament de convivència.
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la unitat familiar i
s’aplicarà la fórmula següent:
Renda personal (*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar
(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el
càlcul de l'IRPF.
b) Comparació de la renda personal amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI), resultant el
percentatge de la reducció de tarifa a aplicar.
Els percentatges d’aplicació són els següents:
Renda Personal Percentatge d’aplicació
≥ SMI
0%
X ≥ 75 %
SMI 25 %
X ≥ 50 %
SMI 50 %
X ≥ 25 %
SMI 75 %
X < 25 %
SMI 90 %
En darrer lloc es valoraran pels Serveis Socials Municipals, mitjançant informe, determinants criteris
sociofamiliars que podran fer variar el fins al 100% el percentatge d’aplicació.
Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar, durant el període compres entre els
dies 1 de gener i l'últim dia hàbil del mes de febrer de l’exercici en curs, la documentació següent:
A) Fotocòpia de l’últim rebut d'escombraries pagat.
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B) Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als
únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.
Cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del
certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa
la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.
El document d’autorització contindrà el següent text:
“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT) de la
Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i d’acompliment de les obligacions
tributàries , a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent i a
qualsevol altra Administració pública la documentació necessària per aquest tràmit.”
C) Les entitats socials, esportives, culturals i recreatives sense ànim de lucre, podran sol·licitar
l’exempció de les taxes reguladores per aquesta ordenança, justificant els motius que al·leguin en el
seu favor.
D) Totes aquelles activitats comercials, de restauració i de serveis del municipi que utilitzin el servei
de la deixalleria municipal de Montmeló per als seus voluminosos i de fusta que es derivin
directament de la seva activitat, podran demanar una reducció de tarifa equivalent a l’import que
hagin abonat en aquesta instal·lació, fins a un màxim de 70 euros anuals. Aquesta reducció de tarifa
es farà efectiva minorant la Taxa de recollida d’escombraries de l’any següent.
E) Totes les empreses que acreditin utilitzar un Gestor Autoritzat per a cada tipus de residu que
ordinàriament es recull a través del Servei Municipal, podran sol·licitar a l'Ajuntament la reducció de
tarifa de la part abonada a l'esmentat Gestor, de la Taxa de recollida d’escombraries.
El període de sol·licitud de les reduccions de tarifes compreses als apartats C, D i E finalitzarà abans
de l'últim dia de febrer de l'exercici en curs.
F) S’aplicarà una reducció de tarifa del 20% de la quota d’aquest any, als particulars que hagin
utilitzat la deixalleria municipal un mínim de 5 vegades i 10 aportacions de residus no contemplats en
els contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i envasos), durant l’exercici
anterior, en funció de les dades facilitades per la deixalleria.
Per a obtenir aquesta reducció de tarifa caldrà tenir el carnet de la deixalleria i presentar una instància
a l'Ajuntament abans del 30 de gener de l’any següent, que s’acompanyarà d'una fotocòpia dels
justificants i del carnet de la deixalleria.
G) Gaudiran d’una reducció de la quota del 15% de la tarifa, aquells contribuents integrats dins la
xarxa de compostatge casolà reconeguda per l’Ajuntament.
Per obtenir la reducció, els interessats hauran de sol·licitar expressament la seva integració en
l’esmentada xarxa mitjançant una instància abans del 31 de març.
Aquesta reducció s’aplicarà a la tarifa de l’exercici següent, tenint en compte les dades de l’exercici
anterior.
Els contribuents beneficiaris de la reducció estan obligats a comunicar a l’Ajuntament el cessament
de l’activitat d’autocompostatge.
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Així mateix l’Ajuntament farà les revisions periòdiques que estimi oportunes per comprovar la
realització efectiva de l’autocompostatge.
En cas que el resultat de la revisió sigui positiu, l’interessat entrarà o continuarà formant part de
l’esmentada xarxa. En cas de resultat negatiu, es procedirà a l’anul·lació de la reducció atorgada i a la
baixa de la xarxa.
L’Ajuntament aprovarà anualment els llistat d’habitatges membres de la xarxa de compostatge casolà,
que gaudiran de la reducció de la taxa a l’exercici següent.
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que percebin rendiments
del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials superiors a 10 euros anuals.
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie caldrà aportar un
certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la valoració corresponent.

Article 6è.- Quota tributària
1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina 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:
Epígraf primer.- Habitatges
Aquesta tarifa es calcularà en funció dels m² de l'immoble i el nombre d'integrants de la unitat familiar,
residents a l'immoble.
a) Habitatges de ≤90 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

141,34 €
145,79 €
149,74 €
153,20 €
156,16 €
158,64 €
160,62 €

b) Habitatges entre 91-120 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

148,78 €
153,46 €
157,62 €
161,26 €
164,38 €
166,98 €
169,07 €
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c) Habitatges entre 121-180 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

156,22 €
161,14 €
165,51 €
169,33 €
172,60 €
175,34 €
177,52 €

d) Habitatges entre 181-240 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

163,65 €
168,80 €
173,38 €
177,39 €
180,82 €
183,68 €
185,97 €

e) Habitatges de >240 m2
0-1 residents
2 residents
3 residents
4 residents
5 residents
6 residents
>6 residents

171,09 €
176,48 €
181,27 €
185,45 €
188,93 €
188,93 €
188,93 €

Epígraf segon.- Locals comercials i de serveis
- Carnisseries ≤ 75 m²
>75 m²
- Herboristeries, manipulats i botigues d'animals
- Venda de pa i/o pastisseria
- Peixateries
- Llaminadures, xurreries
- Queviures
- Congelats
- Fruites i verdures ≤ 30 m²
> 30 m²
- Tabacs, segells, llibreries i informàtica
- Centres d'estètica, tractaments salut i perruqueries ≤ 150 m²
> 150 m²
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468,08 €
553,18 €
246,80 €
451,06 €
365,95 €
365,95 €
536,16 €
383,18 €
417,02 €
587,23 €
246,80 €
190,22 €
485,10 €
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- Farmàcies
- Drogueries i perfumeries ≤ 50 m²
> 50 m²
- Floristeries
- Fusteries, aluminis, construcció mobiliari i llar
- Ferreteries
- Instal·lacions i reparacions
- Multipreus ≤ 30 m²
>30 m²
- Electrodomèstics
- Moda, complements, sabates i merceries
- Videoclubs, quioscs, fotografia i locutoris
- Papereria, copisteries
- Joieries
- Fabricació d'embotits
- Distribució de begudes
- Bars
- Bars musicals
- Bar restaurants
- Restaurants dins de nucli urbà
"
fora del nucli urbà
- Hotels
- Oficines
- Bugaderies
- Entitats financeres
- Supermercats ≤ 50 m²
entre 50 i 800 m²
> 800 m²
- Altres comerços ≤ 50 m²
> 50 m²
- Altres serveis ≤ 50 m²
> 50 m²
- Gimnasos i centres de dansa
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246,80 €
246,80 €
612,76 €
280,85 €
417,02 €
297,87 €
246,80 €
417,02 €
468,08 €
417,02 €
246,80 €
195,74 €
417,02 €
195,74 €
357,45 €
417,02 €
536,16 €
451,06 €
621,28 €
876,59 €
1.055,31 €
1.310,63 €
195,74 €
289,36 €
365,95 €
587,23 €
1.225,52 €
1.668,07 €
289,36 €
536,16 €
170,21 €
434,03 €
200,00 €

Epígraf tercer.- Locals sense activitat i utilitzats per al tancament de
vehicles
- Locals utilitzats per a tancament de vehicles

280,85 €
144,67 €

- Locals sense activitat
Epígraf quart.- Locals industrials o mercantils

417,02 €

- Fins a 500 m²

621,28 €

- De més de 500 m²

161,70 €

- Locals industrials sense activitat
Article 7è.- Acreditament i període impositiu

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 8è.- 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.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran d’un
fraccionament del deute en 4 terminis i en 2 terminis els que no el tinguin domiciliat.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf
anterior.

Article 9è.- Responsables
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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 10è.- 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 11è.- 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 fiscal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada a Montmeló el 30
d'octubre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Vist i plau
L’alcalde,
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La secretària,
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