TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 1r.

Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n.

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments
on s’efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'habitatges i
s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus
humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida
o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de
seguretat.

Article 3r.

Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35 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'habitant, 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.

Article 4t.

Beneficis fiscals

1. Tindran dret a una bonificació equivalent al 100% de l'import de la taxa de recollida
d'escombraries, aquelles unitats familiars que reuneixin les següents condicions:
A) Que el titular de l’habitatge o persona que representi a la unitat familiar consti empadronat
en aquest municipi amb una antiguitat mínima de 4 anys i que la resta de components de la
unitat familiar també constin empadronats en el Masnou.
B) Que l'habitatge que, per qualsevol títol, ocupi la unitat familiar ho sigui en concepte de
residència habitual i permanent i no com a segona residència.
C) Que la persona que representi a la unitat familiar, presenti sol·licitud declarant ser certes
les dades anteriors i adjuntant la documentació següent:
•
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 del Masnou 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.
D) Que els ingressos totals mensuals (SI) acompleixin les següents condicions:
a) SI / n < 1,40 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar)
b) SI < 2.153,00 €
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2. Tindran dret a una bonificació equivalent al 50% de l'import de la taxa de recollida
d'escombraries, aquelles unitats familiars no incloses en l'apartat anterior que, reunint les
condicions A), B) i C), tinguin uns ingressos totals mensuals SI que acompleixin les següents
condicions:
a) SI / n < 1,75 * IRSC (n nombre de membres de la unitat familiar)
b) SI < 2.690,00 €
3. Per tal d’establir els ingressos totals mensuals (SI) per a les persones majors de 65 anys,
jubilats o pensionistes, per a les persones perceptores d’un PIRMI o pensió que el substitueix,
o bé per aquelles que cobrin una pensió per invalidesa, es descomptaran dels seus ingressos
els imports següents:
Les despeses de lloguer fins a un màxim de 350,00 € mensuals
Les despeses de la hipoteca fins a un màxim de 350,00 € mensuals o, en el cas de
no tenir-ne, les despeses de l’IBI del seu habitatge.
4. Per poder gaudir de les bonificacions establertes en els apartats 1 i 2, caldrà sol·licitar-la
formalment a l’Ajuntament, abans del 28 de febrer de cada any, i s’haurà d’acreditar els
requisits detallats en els apartats anterior. Així mateix l'Ajuntament del Masnou, es reserva el
dret de comprovar Ia certesa de les dades que hi figurin a les sol· licituds presentades. La
vigència per a la sol·licitud de la bonificació caduca forçosament el 31 de desembre de cada
exercici i ha de comprendre l'exercici en vigor.
Les sol·licituds de bonificació que s’acceptin es veuran reflectides en el rebut corresponent a
l’exercici de la taxa per recollida d’escombraries.
5. Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions de la vila del
Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin reconegudes d’interès social. A
aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud corresponent i hauran d’acreditar que reuneixen els
requisits següents:
a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals.
b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que
transcendeixin els dels mateixos associats i associades.
c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres persones.
d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament d’activitats
pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social.
La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà de ser
aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals, en el seu cas,
per la Junta de Govern Local.

Article 5è.

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.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la quota següent:
2.1. Discoteques i indústries grans ...................................................... 1.277,70 €
2.2. Hotels, restaurants, bar-restaurants, pensions,
residències i forns.........................................................................
994,00 €
2.3. Bars, cafeteries, xarcuteries i frankfurts .......................................
706,00 €
2.4. Supermercats, gelateries, venda de pa i pastisseria amb
degustació ....................................................................................
562,00 €
2.5. Carnisseries, botigues, cansaladeries, polleries, peixateries,
fruiteries i tendes de verdures, bodegues, pastisseries i
forns (solament venda) .................................................................
251,00 €
2.6. Activitats no incloses en els altres apartats...................................
205,85 €
2.7. Habitatges ....................................................................................
115,28 €
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2.8. Habitatge-comerç, no inclòs en altres apartats ..............................
2.9. Per amarra ....................................................................................
2.10. Preu per Tm. .................................................................................

303,85 €
93,30 €
154,15 €

3.

En els supòsits d’inici o cessació, en el transcurs de l’any natural, el període impositiu
s’ajustarà a aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota per trimestres
naturals.
4. Els subjectes passius que facin selecció de deixalles i les portin a les deixalleries
mancomunades entre Alella, Masnou i Teià, ja sigui a la instal·lació fixa o la mòbil, satisfaran la
quota que correspongui, establerta en l’apartat 2.7 d’aquest mateix article, d’acord amb el barem
següent:
•
•

De 6 a 9 viatges ................ 90% de la quota establerta
10 viatges o més ............... 80% de la quota establerta
L’aplicació d’aquesta quota, que és realitzarà d’ofici, serà efectiva en el rebut de la taxa per
recollida d’escombraries del següent exercici i queda condicionada a la concreta regulació per
l’Ajuntament de les condicions específiques i/o requisits mínims exigits.
Les entrades de la deixalleria es registren a través d’una targeta que identifica cada domicili i
només es podrà garantir l’aplicació de la quota reduïda quan es pugui comprovar efectivament l’ús
que ha fet un domicili del servei de deixalleria.
No es poden beneficiar d’aquesta quota, els subjectes passius titulars d’una activitat, quan els
residus aportats a la deixalleria siguin fruit de la mateixa.
Seran exclosos de la possibilitat de gaudir d’aquestes quotes, els subjectes passius que hagin
estat sancionats o amonestats per infligir les normes i ordenances de recollida selectiva.

Article 6è.

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 de
gener.

Article 7è.

Normes de gestió i ingrés

1. a) Les baixes hauran de cursar-se, com a màxim, l'últim dia laborable del trimestre, per tenir
efectes a partir del següent. Els que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes al
pagament de l'exacció.
b) Les altes que es produeixin dins de l'exercici tindran efectes des de la data en què neixi
l'obligació de contribuir. L'ingrés de quotes es realitzarà d'acord amb els terminis que
estableix el Reglament General de Recaptació.
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.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anyalment, mitjançant un rebut derivat del padró i
podran aparèixer refoses amb altres tributs.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment.
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Article 8è.

Infraccions i sancions

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.

Vigència
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple extraordinari en sessió celebrada el 27 d’octubre de
2016, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.

Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de
2016, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre 022016019002, al tauler d’edictes
electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 4 de novembre de 2016.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de
desembre de 2016, amb número de registre 022016022404.
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