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3.8 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

CAPÍTOL I FONAMENT LEGAL
Article 1
A l’empara del previst als articles 57 i el 20 4.s) de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix les taxes per la prestació del
servei de gestió de residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueix el fet imposable de les taxes per la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida, transport i tractament de residus municipals la prestació dels serveis següents:
a) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats als habitatges.
b) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats en locals sense activitat comercial o
per a usos privats, excepte el d’aparcament, acreditat amb la corresponent llicència de gual.
c) La recollida, el transport i el tractament de les restes vegetals o qualsevol altra mena de residu
generades en solars sense edificar.

CAPÍTOL III SUBJECTES PASSIUS
Article 3
1. Són subjectes passius contribuents en la prestació del servei de caràcter general i obligatori de
recollida, transport i tractament de residus municipals, les persones físiques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, beneficiaris del
servei, com a propietari, usufructuari, habitant, arrendatari o precarista dels béns immobles situats als
llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei és realitzi.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent en el servei de gestió de residus
municipals, la persona propietària dels béns immobles, la qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre les persones usuàries que siguin les beneficiàries del servei.
Article 4
L’obligació de contribuir neix des del moment que s’iniciï la realització del servei, que hom entendrà
iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida de
residus municipals en els carrers o llocs on figurin els béns immobles utilitzats pels contribuents
subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. Aquest servei inclou la recollida directa dels
tipus de residus indicats a l’article 2 de la present ordenança, d’acord amb les normes de l’ordenança
municipal reguladora del servei.

CAPÍTOL IV QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
Consistirà en una quantitat fixa anual.

2

Article 6
Les presents taxes s’apliquen tenint en compte el cens i les característiques de la població, l’activitat
que el servei reporta a les persones usuàries, la naturalesa i finalitat de dit servei, el seu cost general i
la capacitat econòmica de les persones que l’utilitzin, i es liquidarà per cada bé immoble.

CAPÍTOL V TARIFA
Article 7
Les tarifes d’aquesta taxa són anuals i són establertes en funció del valor cadastral del tipus de bé
immoble:
a) Habitatges:
VALOR CADASTRAL
TARIFA
Fins a 39.129 €
121,58 €
Fins a 125.635 €
135,08 €
Superior a 125.635 €
148,55 €
a.1) Els habitatges que es trobin en immobles sense divisió horitzontal tributaran cadascun d’ells per
la quota de 135,08 €.
a.2) Pel que fa als habitatges que s’integrin per més d’una unitat cadastral d’ús residencial, el valor
cadastral que determini la tarifa serà la suma del valor de cadascuna d’aquestes unitats.
b) Locals sense activitat comercial:
Els locals sense activitat comercial tributaran cadascun d’ells per la quota de 121,58 €.
c) Solars sense edificar:
Els solars sense edificar tributaran cadascun d’ells per la quota de 46,90 €.

CAPÍTOL VI NORMES DE GESTIÓ
Article 8
Cada any es confeccionarà un padró corresponent a la taxa pel servei referit als béns immobles. En el
padró hi constaran el subjecte passiu, els elements necessaris per determinar la tarifa i les quotes
respectives que resultin de l’aplicació d’aquesta ordenança.
El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades necessàries.
Article 9
1. El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener, moment en el qual es merita la taxa.
2. Les altes en el padró de la taxa pels immobles nous que es produeixin durant l’exercici, tindran
efecte dintre el mateix exercici i es prorratejarà per mesos, a partir del mes següent de l’alta.
Es dona d’alta en el padró a partir de la llicència de primera ocupació, certificat de final d’obra, o
abans en el cas que es pugui acreditar que anteriorment s’ha fet ús de l’immoble.
3. Les baixes del padró o modificacions per canvi d’ús cadastral de l’immoble, s’hauran de declarar
dins del darrer dia hàbil del semestre corresponent per tal de poder tenir l’efecte al semestre següent.
Les persones que no compleixin aquesta obligació continuaran subjectes al pagament de l’exacció.
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En els supòsits d’enderroc, els efectes de la modificació del padró seran des del semestre següent a
la data de l’enderroc i s’haurà d’acompanyar amb la sol·licitud un certificat del tècnic/a competent que
acrediti la data i la factura de l’enderroc.
4. En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la realització d’una activitat a
l’immoble, la quota es prorratejarà per mesos naturals amb efectes en el mes següent, per evitar la
doble imposició amb el preu públic de la brossa comercial.
En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la llicència de gual en un local
sense activitat comercial, la quota es prorratejarà per mesos naturals amb efectes en el mes següent,
per evitar la doble imposició amb la taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres o el domini
públic i les reserves de via pública per a aparcament.
CAPÍTOL VII INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10
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 la Llei general tributària i el Reglament del procediment
sancionador.

CAPÍTOL VIII EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 11
1. Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones físiques pensionistes sense ingressos
provinents del treball, jubilades i en atur i en ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) i
amb escassos recursos econòmics que constin com a subjectes passius del tribut o estiguin obligades
al seu pagament l’any en el qual es sol·liciti, per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que
haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, i que reuneixin tots i cadascun dels requisits
següents:
a) Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de trobar-se en alguna de les
situacions indicades en el paràgraf anterior, és a dir: ser pensionistes sense ingressos
provinents del treball, o bé estar jubilades, o bé estar en atur o bé haver estat en situació
d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) .
b) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al domicili
respecte del qual se sol·licita el present benefici fiscal.
Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, no es consideren membres de la unitat
de convivència les persones que prestin funcions d’assistència o cura d’algun dels residents a
dit habitatge, en virtut de contracte laboral, sempre que no existeixi relació de parentiu de
primer ni de segon grau entre la persona assistenta o cuidadora i la persona receptora de dita
assistència o cura.
c) S’entén que es troben en situació d’atur les persones que hagin estat inscrites al SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya) com a demandants actives d’ocupació durant un mínim de 90 dies
(continus o discontinus) de l’exercici anterior.
Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, estan exemptes de l’obligació de
complir aquest requisit les següents persones:




Menors de 23 anys.
Les que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i a més a
més siguin perceptores d’algun dels ajuts regulats per la normativa relativa a l’atenció
a les persones en situació de dependència.
Pensionistes d’edat igual o superior als 60 anys.
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En tot cas, les persones inscrites al SOC que hagin sol·licitat la suspensió com a demandants
actives d’ocupació hauran de presentar la documentació justificativa corresponent.
d) La persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals respecte de l’habitatge pel qual sol·liciti el present benefici fiscal.
e) Estar empadronat/da en data 1 de gener de l’exercici vigent a l’habitatge pel qual sol·liciti el
benefici fiscal.
f)

Que la suma dels ingressos de les persones empadronades en el domicili sigui inferior o igual als
següents trams en funció del nombre de persones empadronades:
NOMBRE DE PERSONES
1
2
3
4
5 o més
En el cas que un o més membres de la
família tingui un grau de discapacitat igual o
superior al 33%
En el cas que un o més membres de la
família tingui un grau de discapacitat igual o
superior al 65%
En el cas que algun membre de la família
sigui víctima de violència masclista

LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY )
11.701,20 €
14.860,52 €
18.019,84 €
21.179,16 €
24.338,48 €
S’aplicarà el tram immediatament de renda
superior al previst en la present taula que
pertocaria pel nombre de persones.
S’aplicarà el segon tram de renda
immediatament superior al previst en la
present taula que pertocaria pel nombre de
persones.
S’aplicarà el tram de renda immediatament
superior al previst en la present taula que
pertocaria pel nombre de persones.

Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base
imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF de l’últim
exercici tancat, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball.
g) No ésser contribuent de l’impost sobre béns immobles (IBI), ni la persona sol·licitant ni les que
convisquin amb aquesta, de cap altre immoble (a banda de l’habitatge habitual), en aquest o en
un altre municipi, excepte com a màxim per una plaça d’aparcament i/o traster en el terme
municipal de Mataró.
h) La situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) haurà de tenir un durada
mínima de 90 dies naturals durant l’exercici anterior. Les persones que han estat en aquesta
situació hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant document expedit pel Servició Público de
Empleo Estatal (SEPE).
2. Les persones que compleixin els requisits indicats a l’apartat anterior hauran de presentar una
sol·licitud segons model normalitzat, a la qual hauran d’adjuntar la següent documentació:
a) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor de la persona sol·licitant i de les persones majors d’edat
empadronades en l’habitatge.
b) Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades en l’habitatge:
-

Certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos.
Les persones en situació d’atur o pensionistes que percebin prestacions compatibles
amb la situació laboral activa, hauran d’aportar a més a més document de demanda
d’ocupació del SOC i certificat de prestació d’atur, amb indicació, si és el cas, de
l’import. En cas de no ser perceptors de prestació d’atur, a més a més, certificat de
vida laboral.
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-

Les persones pensionistes que tinguin menys de 60 anys, hauran d’aportar a més a
més, un certificat de vida laboral.
Les persones amb discapacitat, incapacitat laboral permanent, a més a més dels
justificants d’ingressos, hauran d’aportar informe de vida laboral.
En tots aquests casos, acreditació del grau d’incapacitat o discapacitat.
Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda.
Fotocòpia compulsada del contracte de treball d’assistent/a o de cuidador/a, si
s’escau.
Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i
la naturalesa dels mateixos.

c) Documentació acreditativa dels immobles dels quals la persona sol·licitant i les que hi
convisquin siguin contribuents de l’IBI.
d) En el supòsit d’abonament per repercussió legal, l’Ajuntament podrà demanar la
documentació, així com còpia dels rebuts que n’acreditin l’abonament per repercussió.
3. L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres
administracions, les dades cadastrals, econòmiques i de padró declarades, així com del compliment
de la resta de requisits que exigeix la present ordenança per tenir dret a l’exempció.
4. El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 31 de maig
(o dia hàbil següent, en el cas que sigui inhàbil) de cada any i tindrà efectes exclusivament en l’any en
curs.
Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini
per sol·licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de
desembre de l’any en curs.
Article 12
Tindran dret a la bonificació del 50% de la quota aquelles persones que compleixin tots els requisits
per gaudir de l’exempció prevista a l’article 11 d’aquesta mateixa ordenança llevat el límit d’ingressos,
sempre que no sobrepassin el llindar següent:
Núm. residents

Llindar d’ingressos

1

12.600,00 €

2

16.002,00 €

3

19.404,00 €

4

22.806,00 €

5

26.208,00 €

En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un bé immoble addicional als
anteriors, sempre que aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 €.

DISPOSICIÓ FINAL
Primera. En tot allò que no es preveu en aquesta ordenança i que no la contradigui, s’aplicarà
l’Ordenança fiscal general.
Segona. Les darrers modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 2, 6, 7, 9, 11 i
12, amb efectes 1 de gener de 2021.
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