Dimecres, 28 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI per a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes metropolitanes de
tractament i disposició de residus municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exp.2176/16
El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2016, ha
adoptat el següent acord:
DESESTIMAR les al·legacions presentades pels Grups polítics del Partit Popular i de Convergència i Unió i ESTIMAR
les esmenes d'ofici formulades per Tresoreria i Serveis Jurídics de l'AMB a l'Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes
metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb
l'informe que obra a l'expedient.
APROVAR definitivament l'Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes metropolitanes de tractament i disposició de
residus municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el text que s'adjunta.
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l'Ordenança Fiscal al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
NOTIFICAR aquest acord als Grup polítics del Partit Popular i de Convergència i Unió de l'ÀMB, als Ajuntaments
metropolitans i a les entitats subministradores.
Contra aquest acord d'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES METROPOLITANES DE TRACTAMENT I DISPOSICIÓ FINAL
DE RESIDUS MUNICIPALS
TMTR 2017
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS D'AMBDUES TAXES
Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara del previst als articles 40 d) de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 268 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i 50 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
residus, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) estableix les taxes pels serveis de tractament i disposició
final de residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.
Article 2. Àmbit territorial d'aplicació de l'Ordenança.
Aquesta Ordenança és d'aplicació a l'àmbit territorial de l'AMB, delimitat a l'article 2.1 de la Llei 31/2010, del 3 d'agost,
llevat d'aquells municipis en els quals, per decisió del respectiu Ajuntament, no s'utilitzi el servei metropolità de gestió i
tractament de residus municipals.

TAXA METROPOLITANA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS GENERATS A DOMICILIS
PARTICULARS
Article 3. Fet imposable.
El fet imposable d'aquesta Taxa és la prestació del servei metropolità de gestió de residus municipals de recepció
obligatòria generats als domicilis particulars, que comprèn la coordinació i assistència de les recollides selectives i
deixalleries dels municipis, i el tractament i la disposició final d'aquests residus municipals, d'acord amb allò que
estableix al respecte el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
residus.
Article 4. Subjectes passius.
4.1. Són subjectes passius de la Taxa, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i altres entitats de l'article
35 de la Llei General Tributària, que tinguin la condició de productors o posseïdors de residus municipals generats als
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CAPÍTOL II
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domicilis particulars beneficiaris del servei municipal de recollida de residus de recepció obligatòria, i que
conseqüentment siguin també beneficiaris del servei metropolità, quan figuri al seu nom el contracte de subministrament
domiciliari d'aigua potable.
4.2. Si el contribuent no és titular del contracte de subministrament domiciliari d'aigua potable, tindrà la consideració de
subjecte passiu, en concepte de substitut, el propietari de l'immoble.
Article 5.- Tarifes de la taxa i regles per a la seva aplicació.
5.1. Les tarifes d'aquesta taxa es fixen d'acord amb els següents criteris:
A.- Els subjectes passius que siguin titulars de contractes de subministrament d'aigua per a ús domèstic destinats a
domicilis particulars:
a) Habitatges de tipus A i B-C o el seu equivalent segons diàmetre:
- fins a un consum de 6 metres cúbics al mes
- per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12.
- per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18
- per a un consum de més de 18 metres cúbics

D11
D12
D13
D14

b) Habitatges de tipus D-E o el seu equivalent segons diàmetre:
- fins a un consum de 6 metres cúbics al mes
- per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12
- per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18
- per a un consum de més de 18 metres cúbics

D21
D22
D23
D24

c) Habitatges de tipus F-G-H-I o el seu equivalent segons diàmetre:
- fins a un consum de 6 metres cúbics al mes
- per a un consum de més de 6 metres cúbics i fins a 12
- per a un consum de més de 12 metres cúbics i fins a 18
- per a un consum de més de 18 metres cúbics

D31
D32
D33
D34

Els tipus d'habitatges corresponen als definits al Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua.
B.- Per als subjectes passius que disposin del servei de subministrament domiciliari d'aigua per mitjà d'aforament i per
aquells que tenen contractat el subministrament per a serveis comunitaris, destinats a domicilis particulars, la tarifa és la
mateixa que, a l'apartat A) es fixa per als habitatges de tipus A i B-C, en funció del cabal contractat.

5.2. Als efectes de l'apartat 1 d'aquest article, per consum s'entendrà la facturació mensual mitjana del subministrament
domiciliari d'aigua durant els dotze mesos transcorreguts fins el 30 de setembre de l'exercici anterior a la meritació de la
taxa.
5.3. En el cas de subjectes passius que contractin de nou el servei de subministrament d'aigua s'aplicarà, inicialment, la
corresponent a un consum de més de 6 i fins a 12 metres cúbics al mes. Quan es realitza un canvi de nom s'entendrà
que no existeix una nova contractació del servei si no es dóna de baixa el contracte anterior. Per tant, la tarifa de la taxa
en aquest últim cas serà la que correspongui d'acord amb el número 2 d'aquest article.
5.4. En el supòsit de fuites degudament comprovades per l'entitat subministradora s'aplicarà la mateixa tarifa del període
anterior si per raó de la fuita d'aigua la tarifa aplicable s'hagués modificat.
5.5. La tipologia d'usuaris i subministraments serà l'establerta al Reglament del servei metropolità del cicle integral de
l'aigua.
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En els supòsits d'edificis d'habitatges amb aforament general o comptador general, s'aplicaran tantes quotes com
habitatges hi hagi, una vegada calculat el consum mig mensual per habitatge objecte de subministrament.
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Article 6. Quota tributària.
6.1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de la taxa d'acord amb les normes relatives a les mateixes
que s'estableixen a l'article 5.
6.2. Les quotes de la taxa s'estableixen a l'ANNEX I en funció dels criteris expressats tenint en compte els residus per
càpita destinats a tractament del municipi on es genera la taxa, calculats com el quocient entre la mitjana del total de
residus generats els tres últims anys dels quals es disposin dades a la base de dades ambientals metropolitana, un cop
descomptada la recollida selectiva de vidre, de paper-cartró, d'envasos, de fusta, de ferralla, de matèria orgànica total,
de residu vegetal i de voluminosos, així com el recollit en deixalleries i per recollides privades i altres recollides i la
població del municipi. La quantia per a cadascun dels municipis que integren l'AMB es relaciona a l'ANNEX I.
6.3. Només serà exigible la part de quota corresponent al període en què, dins del període impositiu, hagués estat
contractat el servei de subministrament domiciliari d'aigua, amb independència de qui figuri com a titular del contracte.
Article 7. Reduccions.
7.1. Els subjectes passius que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament
domiciliari d'aigua potable per habitatges en els quals convisquin el nombre de persones previst al Reglament del servei
metropolità del cicle integral de l'aigua, gaudiran d'una reducció del 5% de la quota de la taxa per cada persona
addicional. Per gaudir d'aquesta reducció s'haurà d'haver obtingut la corresponent ampliació de trams del cànon de
l'aigua per part de l'ACA.
També es gaudirà d'una reducció del 5% de la quota per cada persona de la llar amb un grau de disminució igual o
superior al 75% de discapacitat o amb un nivell III de grau de dependència, reconegut per resolució de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials.
En cap cas la quota a aplicar per habitatge podrà ser inferior a la corresponent a un consum de fins a 6 metres cúbics al
mes del tipus de subministrament contractat.
Per obtenir aquesta facturació especial cal que alguna de les persones que conviuen a l'habitatge sigui titular del
contracte. Quan no es doni aquest requisit, cal regularitzar la situació contractual amb l'entitat subministradora.
7.2. Gaudiran d'una reducció del 50% de la quota de la taxa aquells contribuents que siguin titulars de contractes de
subministrament d'aigua per ús domèstic destinats a domicilis particulars, que tinguin seixanta anys o més i acreditin
que són pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, i percebin la
pensió mínima per qualsevol d'aquests conceptes. També hi tenen dret els subjectes passius que acreditin que
pertanyen a una unitat familiar en què tots els membres es troben en situació d'atur. Per gaudir d'aquesta reducció
hauran de ser beneficiaris del Cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Dins d'aquest 25%, fins a un 14% serà en funció de l'ús de les deixalleries durant l'exercici, tant fixes com mòbils,
d'acord amb el següent barem:
Ús de les deixalleries
De 0 a 1 vegada
2 vegades
3 vegades
4 vegades
5 vegades
6 vegades
7 vegades
8 vegades
9 vegades
10 vegades

Reducció
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
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7.3. Podran aplicar-se reduccions de fins el 25% mitjançant Decret de Gerència a aquells contribuents que estableixin
programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides a la millora de la
gestió dels residus. La quantificació de la reducció vindrà establerta per criteris mesurables que s'aprovaran per Decret
de la Presidència de l'AMB.
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Ús de les deixalleries
11 vegades
12 vegades
13 vegades
14 vegades
15 o més vegades

Reducció
10%
11%
12%
13%
14%

Un cop finalitzat l'exercici, mitjançant Decret de Gerència s'aprovarà una relació per a l'aplicació de les reduccions als
contribuents que siguin titulars de contractes de subministrament individual d'aigua per ús domèstic destinats a domicilis
particulars en funció de l'ús que hagin fet de les deixalleries, i es procedirà a abonar l'import resultant de la reducció. Si
el subjecte passiu està acollit a la modalitat de gestió de la taxa mitjançant les entitats subministradores d'aigua potable
s'abonarà mitjançant la factura de l'aigua, mentre que si no n'està s'abonarà en la primera autoliquidació de la taxa.
Per gaudir de la reducció s'haurà de posar en coneixement de l'AMB en forma fefaent i dins el període establert per a
l'autoliquidació de la quota anual aquelles circumstàncies que permetin gaudir de la bonificació. Les sol·licituds de
bonificacions presentades amb posterioritat tindran efectes en l'exercici següent.
Per obtenir la reducció el subjecte passiu haurà d'acreditar la identitat entre el titular del contracte de subministrament
d'aigua i el sol·licitant de la bonificació.
CAPÍTOL III.
TAXA METROPOLITANA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS O ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS
NO GENERATS A DOMICILIS PARTICULARS.
Article 8. Fet imposable.
El fet imposable d'aquesta Taxa és la prestació per part de l'AMB dels serveis complementaris de gestió de residus
municipals o industrials assimilables als municipals no generats a domicilis particulars, 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-,
que comprèn la coordinació i assistència de les recollides selectives i deixalleries dels municipis, i l'emmagatzematge, el
tractament, el reciclatge, la valorització i la deposició del rebuig d'aquests residus municipals, d'acord amb allò que
estableix al respecte pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
residus.
Article 9. Subjectes passius.

9.2. A aquests efectes, els titulars d'activitats que generin residus municipals o industrials assimilables als municipals no
generats a domicilis particulars vindran obligats a acreditar davant l'AMB 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 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.
9.3. Cas que en el termini indicat no es porti a terme l'esmentada acreditació, l'AMB considerarà que el titular de
l'activitat generadora d'aquests residus s'acull al sistema de gestió, tractament, emmagatzematge, reciclatge,
valorització i deposició del rebuig que té establert l'AMB per als residus municipals, i tindrà aquest la condició de
subjecte passiu de la taxa aquí regulada, sens perjudici del règim d'exempcions i reduccions previstes en aquesta
Ordenança.
9.4. Si el contribuent no és titular del contracte de subministrament domiciliari d'aigua potable, tindrà la consideració de
subjecte passiu, en concepte de substitut, el propietari de l'immoble.
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9.1. Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i altres entitats de l'article
35 de la Llei General Tributària, que tinguin la condició de productors o posseïdors de residus municipals o industrials
assimilables a municipals no generats a domicilis particulars beneficiaris del servei municipal de recollida de residus
municipals i industrials assimilables als municipals, i que conseqüentment siguin també beneficiaris del servei
metropolità, quan figuri al seu nom el contracte de subministrament domiciliari d'aigua potable i sol·licitin la prestació del
servei o en resultin especialment beneficiades o afectades.
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Article 10. Tarifes de la taxa i regles per a la seva aplicació.
10.1. Les tarifes d'aquesta Taxa es fixen en funció de les fraccions de residus generades per cada activitat, segons la
següent classificació d'establiments i locals, a les quals s'aplicarà el corresponent coeficient en funció de les fraccions
de residus generades:
• GRUP A. Generadors de rebuig. Tarifa CA (coeficient 1,00)
Totes aquelles activitats no detallades en els grups B a F. Les empreses destinades al lloguer de locals de negoci
tributaran per l'activitat que es realitzi al local corresponent.
• GRUP B. Generadors de rebuig i cartró. Tarifa CB (coeficient 1,25)
Comerç majorista de productes tèxtils
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica
Comerç minorista articles llar i construcció
Comerç minorista vehicles i combustibles
Comerç minorista vins i begudes
Estancs, loteries
Comerç minorista béns usats
Altre comerç minorista
Serveis telefònics i altres
Instal·lacions i muntatges
Acabats d'obra
Salons bellesa i estètica
Editorials i arts gràfiques

613
651
652
653
654.2-654.5-655
645
646.1-982.1
656
659 (excepte 659.7)
761
504
501.3-505
972
474-476

• GRUP C. Generadors de rebuig i paper. Tarifa CC (coeficient 1,50)
Serveis financers
Entitats d'assegurances
Serveis de promoció immobiliària
Serveis de gestió propietat immobiliària
Agències de viatges
Serveis de publicitat i rel. Públiques
Serveis fotogràfics i fotocopiadores
Consultoris mèdics
Clíniques veterinàries
Serveis jurídics, tècnics, comptables
Serveis administratius
Biblioteques i Museus
Centres d'ensenyament sense menjador
Centres i organismes oficials
Ràdio, televisió i telecomunicacions

811-812-819-831
821-822-823-832
833
834
755
844-845-846
973.1-973.3-493
942.1-942.9-943-944
945
841-842-843
849-847
966
931.3-932-933
964-769

Espectacles teatrals, musicals i taurins
Sales de ball i discoteques
Activitats de joc, recreatives
Instal·lacions esportives, gimnasos
Cinemes
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries
Serveis d'hospedatge
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• GRUP D. Generadors de rebuig, envasos i/o vidre. Tarifa CD (coeficient 1,75)
965.1-965.2-965.5
969.1
969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981
968.1-967.1-942.2
963.1
672-673-674-675-676
681-682-683-684-685-686-687

• GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró. Tarifa CE (coeficient 2,25)
Comerç minorista de productes alimentaris
Comerç minorista de flors, plantes
Supermercats i similars

641-642-643-644-647
659.7
661.1-661.2-661.3-662.1-662.2
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• GRUP F. Generadors d'orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre. Tarifa CF(coeficient 3,50)
Hotels, hostals, pensions i hotels-apartaments
Restaurants i càterings
Hospitals i centres sanitaris
Assistència i serveis socials en centres residencials
Col·legis majors i residències estudiants
Centres d'ensenyament amb menjador

681-682-683-684
671-677
941.1-941.2
951
935.1-935.2
931.1-931.2-931.4-931.5

10.2. A les activitats del grup F, a més del coeficient en funció de les fraccions de residus generades previst a l'apartat 1
d'aquest article i al coeficient municipal previst a l'article 12, se'ls aplicarà el següent coeficient multiplicador:
- fins a un consum de 25 metres cúbics al mes (tarifa CF1)
- per a un consum de més de 25 metres cúbics i fins a 50 (tarifa CF2)
- per a un consum de més de 50 metres cúbics i fins a 100 (tarifa CF3)
- per a un consum de més de 100 metres cúbics i fins a 500 (tarifa CF4)
- per a un consum de més de 500 metres cúbics (tarifa CF5)

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

Als efectes d'aquest apartat, per consum s'entendrà la facturació mensual mitjana del subministrament domiciliari
d'aigua durant els dotze mesos transcorreguts fins el 30 de setembre de l'exercici anterior al meritament de la taxa.
En el cas de subjectes passius que contractin de nou el servei de subministrament d'aigua s'aplicarà, inicialment, el
coeficient multiplicador 1,00.
10.3. Els establiments amb serveis d'hospedatge (agrupació 68) es classificaran de la següent manera:
a) Serveis d'hospedatge amb restaurant: grup F.
b) Serveis d'hospedatge sense restaurant, que donen esmorzar i/o disposen de bar o màquines que dispensen begudes
o donen serveis d'algun tipus que produeixen residus: grup D.
c) Serveis d'hospedatge sense restaurant, sense bar, que no donen esmorzar ni disposen de màquines que dispensen
begudes o donen serveis d'algun tipus que produeixen residus: grup A.
10.4. Quan el subjecte passiu no estigui subjecte o gaudeixi d'una exempció en l'Impost sobre Activitats Econòmiques
però desenvolupi una activitat econòmica assimilable a alguna de les establertes en l'apartat 10.1., tributarà segons la
tarifa del Grup que li correspongui per assimilació. En el supòsit de no ser possible l'esmentada assimilació, tributarà
segons la tarifa CA.
10.5. Aquells subjectes passius que acreditin l'existència d'un establiment principal i d'establiments auxiliars a l'activitat
principal, en les dependències auxiliars tributaran segons la tarifa CA. En el cas que les dependències auxiliars siguin
oficines, tributaran segons la tarifa CC.

10.7. Aquells contribuents que siguin persones físiques i tinguin declarat el domicili fiscal de l'activitat en un habitatge en
què hi hagi alguna persona empadronada, i hagin declarat en l'impost sobre activitats econòmiques dedicar 0 m 2 a
l'activitat, tributaran com a domicili particular, no en funció de l'activitat.
10.8. La tipologia d'usuaris i subministraments serà l'establerta al Reglament del servei metropolità del cicle integral de
l'aigua.
10.9. El canvi de grup de tarifa, sempre que no sigui conseqüència de l'alta o la baixa en el contracte de
subministrament domiciliari d'aigua potable, s'acreditarà mitjançant l'alta, la baixa o el trasllat de l'activitat declarada a
efectes de l'IAE, o per qualsevol altre document públic o privat probatori.
Article 11. Reduccions en el coeficient per gestió privada de fraccions de residus generades.
Les tarifes podran ser objecte de reduccions sempre i quan els locals o establiments acreditin gestionar per ells
mateixos part de les fraccions de residus que generi la seva activitat mitjançant gestors homologats per l'Agència de
Residus de Catalunya, per l'AMB, pels respectius ajuntaments o a través de sistemes integrats.

7

CVE-Núm. de registre: 022016022704

10.6. Aquells locals amb un comptador en els quals el seu titular desenvolupi més d'una activitat, únicament tributaran
per l'activitat a què correspongui la quota més elevada.

Dimecres, 28 de desembre de 2016

La reducció de la tarifa s'aplicarà en funció de cadascuna de les fraccions gestionades selectivament, i es concedirà per
Decret de Gerència, d'acord amb els següents criteris:
Fracció recollida
empresa homologada
Cartró
Vidre
Paper
Envasos
Orgànica
Rebuig

Reducció coeficient
fracció residus (art 10.1)
0,25
0,25
0,50
0,50
1,00
1,00

Per gaudir de la reducció s'haurà d'acreditar la recollida de fraccions residuals per empreses privades homologades, en
forma fefaent i dins el període establert per l'autoliquidació de la quota anual. Les sol·licituds de reduccions presentades
amb posterioritat tindran efectes en l'exercici següent.
Article 12. Quota tributària.
12.1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de la taxa d'acord amb les instruccions relatives a les
mateixes que s'estableixen a l'article 10.
12.2. Les quotes de la taxa s'estableixen a l'ANNEX II en funció dels criteris expressats tenint en compte els residus per
càpita destinats a tractament del municipi on es genera la taxa, calculats com el quocient entre la mitjana del total de
residus generats els tres últims anys dels quals es disposin dades a la base de dades ambientals metropolitana, un cop
descomptada la recollida selectiva de vidre, de paper-cartró, d'envasos, de fusta, de ferralla, de matèria orgànica total,
de residu vegetal i de voluminosos, així com el recollit en deixalleries i per recollides privades i altres recollides i la
població del municipi. La quantia per a cadascun dels municipis que integren l'AMB es relaciona a l'ANNEX II.
12.3. Només serà exigible la part de quota corresponent al període en què, dins del període impositiu, hagués estat
contractat el servei de subministrament domiciliari d'aigua, amb independència de qui figuri com a titular del contracte.
Article 13. Exempcions.
13.1. Podran declarar-se exempts de la taxa mitjançant Decret de Gerència els contribuents titulars de contractes de
subministrament d'aigua a establiments comercials i industrials que generin residus assimilables a municipals que
disposin d'un servei propi de gestió, recollida i tractament de residus, o d'un servei municipal específic independent del
servei de recollida de residus municipals de recepció obligatòria i amb càrrec al productor de residus que inclogui els
costos de tractament.
13.2. Per obtenir l'exempció, els subjectes passius han d'acreditar:
a) No ser beneficiari del servei municipal de recollida de residus.

c) Estar al corrent del pagament d'aquesta taxa.
d) La identitat entre el titular del contracte de subministrament d'aigua i el sol·licitant de l'exempció.
13.3. El procediment per a la declaració de l'exempció s'inicia a instància de l'interessat per mitjà de la presentació de
sol·licitud adreçada a la Gerència de l'AMB, a la qual s'acompanyarà la documentació acreditativa dels extrems indicats
en l'anterior paràgraf 2 d'aquest article i, si s'escau, la sol·licitud de devolució dels pagaments fraccionats de la quota de
l'exercici en curs.
13.4. Les sol·licituds d'exempció fetes dins el període establert per a l'autoliquidació tindran efectes per a l'exercici en
curs i es mantindran fins que cessin les circumstàncies que la justifiquen. Les sol·licituds d'exempcions presentades
amb posterioritat tindran efectes en l'exercici següent.
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b) La contractació de serveis propis de recollida i tractament per un gestor inscrit en el Registre General de Gestors de
Residus per totes les fraccions.
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13.5. Els beneficiaris de l'exempció han de renovar anualment la documentació acreditativa dels extrems als quals es
refereixen els apartats a), b) i d) del paràgraf 2 d'aquest article.
Article 14. Altres reduccions.
14.1. Podran aplicar-se reduccions de fins el 25% mitjançant Decret de Gerència a aquells contribuents que estableixin
programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides a la millora de la
gestió dels residus. La quantificació de la reducció vindrà establerta per criteris mesurables que s'aprovaran per Decret
de la Presidència de l'AMB.
14.2. Les associacions de veïns, organitzacions no governamentals declarades d'interès públic, fundacions declarades
d'interès públic, partits polítics, organitzacions sindicals, entitats religioses i organismes públics d'investigació que no
realitzin cap de les activitats relacionades a l'article 10.1. gaudiran d'una reducció del 50% en la quota de la seva la
tarifa CA.
14.3. En els locals on el subjecte passiu pugui acreditar que no existeix cap activitat s'aplicarà la tarifa CA amb una
reducció del 50% en la seva quota.
14.4. Les activitats de temporada degudament justificades gaudiran d'una reducció del 50% de la quota corresponent,
sempre que l'activitat esmentada sigui exercida durant un període màxim de sis mesos.
14.5. Per gaudir de la reducció s'haurà de posar en coneixement de l'AMB en forma fefaent i dins el període establert
per l'autoliquidació de la quota anual aquelles circumstàncies que permetin gaudir de la reducció. Les sol·licituds de
reduccions presentades amb posterioritat tindran efectes en l'exercici següent.
14.6. Per obtenir la reducció el subjecte passiu haurà d'acreditar la identitat entre el titular del contracte de
subministrament d'aigua i el sol·licitant de la reducció
CAPÍTOL IV
DISPOSICIONS COMUNES D'AMBDUES TAXES
Article 15. Meritació i període impositiu.
15.1. Les dues taxes es meriten i són exigibles el primer dia del període impositiu.
15.2. El període impositiu de les dues taxes s'inicia l'1 de gener i conclou el 31 de desembre, excepte el previst en el
número següent.
15.3. Respecte als subjectes passius que contractin de nou el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable, el
període impositiu s'inicia en el moment d'aquesta contractació.
Article 16. Responsables.

16.2. 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 17. Gestió de les taxes i obligacions formals dels subjectes passius.
17.1. Ambdues taxes s'exigiran a través d'un sistema d'autoliquidació, si bé els subjectes passius podran acollir-se al
règim de compliment de les seves obligacions materials i formals a través de les companyies amb les quals hagin
contractat el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable, d'acord amb el previst a l'article següent.
17.2. Els subjectes passius no acollits al règim de compliment de les seves obligacions amb l'AMB a través de les
companyies subministradores d'aigua hauran de:
a) Donar-se d'alta en el registre de subjectes passius no acollits al sistema de gestió d'aquesta taxa a través de la
factura de l'aigua, utilitzant per això el model d'imprès aprovat per resolució de la Gerència. Aquesta declaració d'alta
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16.1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària.
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sortirà efectes en els períodes successius en tant el subjecte passiu no sol·liciti acollir-se al sistema de gestió a través
de la factura de l'aigua.
b) Presentar autoliquidació dintre del termini comprès entre l'1 de maig i el 30 de juny següents a cada meritació, o
dintre dels 30 dies hàbils següents a la meritació si aquesta és posterior a l'1 de gener. A aquests efectes, l'AMB
remetrà per correu un document cobrador que serà apte i suficient per utilitzar com imprès d'autoliquidació, i per realitzar
l'ingrés a l'entitat col·laboradora. En cas de pèrdua, els subjectes passius podran obtenir un duplicat a la Tresoreria de
l'AMB.
17.3. Els subjectes passius que contractin de nou el subministrament d'aigua es consideraran acollits al sistema de
gestió de la taxa a través de la factura de l'aigua. En tots els casos, la desvinculació d'aquest sistema de gestió es
produirà, prèvia petició, l'exercici següent. De la mateixa forma, la vinculació al sistema de compliment d'obligacions
mitjançant les companyies subministradores es produirà amb efectes de l'exercici següent al que es sol·liciti per l'obligat.
17.4. En cas d'incompliment de les seves obligacions pel subjecte passiu, l'AMB practicarà d'ofici la incorporació al
registre i, en el seu cas, la liquidació o liquidacions que procedeixin.
17.5. Les quotes no satisfetes en període voluntari es faran efectives en via de constrenyiment, i es podrà encomanar
l'execució, si així es determina per la Gerència, a un altre ens de dret públic.
17.6. El pagament d'ambdues taxes s'acreditarà a través del document cobrador a què es fa referència en el número 2
d'aquest article, amb la validació mecànica de l'entitat col·laboradora, o a través dels rebuts corresponents a
l'abastament domiciliari d'aigua, si els mateixos inclouen l'import de la taxa d'acord amb el previst a l'article següent.
17.7. El procediment executiu s'iniciarà per les autoliquidacions no presentades i/o no ingressades al dia següent a la
finalització del termini per efectuar l'ingrés establert a l'ordenança.
17.8. Els obligats tributaris hauran de presentar les declaracions relatives a les circumstàncies o elements que puguin
afectar a la determinació o quantificació de la taxa amb anterioritat a la seva meritació.
17.9. L'incompliment de les obligacions formals o de pagament, en període voluntari de recaptació, per part dels obligats
tributaris determinarà que la taxa es gestioni de la forma que es detalla en l'article 18 d'aquesta ordenança. La
incorporació d'aquests obligats al sistema de gestió mitjançant les companyies subministradores es practicarà d'ofici per
l'AMB.
Article 18. Gestió mitjançant les entitats subministradores d'aigua potable.
18.1. En virtut dels convenis que se signin amb les entitats subministradores d'aigua potable, aquestes incorporaran a la
factura del servei que presten la quota de la taxa corresponent als subjectes passius que no figuren en el registre a què
fa referència l'article anterior. A aquests efectes, el registre, i les seves altes i baixes, serà comunicat a les companyies
subministradores d'aigua.

Per Decret de Gerència es podrà aprovar la gestió de la taxa mitjançant les entitats subministradores en document
independent de la factura.
L'import aplicable es limitarà a la fracció de quota anual que procedeixi en funció del nombre de períodes de facturació a
l'any que tingui establerts cada entitat subministradora.
18.2. Quan sigui aplicable el sistema de gestió de la taxa mitjançant les entitats subministradores d'aigua potable i al
dividir la quota anual entre el nombre de rebuts a girar en un any el resultat sigui un número amb més de dos decimals,
es facturarà l'import arrodonit al segon decimal inferior, és a dir, el que resulti de prescindir del tercer decimal i següents.
18.3. En els supòsits de tributació en funció de l'activitat a què es refereix l'article 10.1, l'AMB comunicarà a les
companyies subministradores les dades corresponents als subjectes acollits al sistema de gestió a través de les entitats
subministradores d'aigua, amb les quotes anuals que corresponguin a cada un, amb l'objecte que les companyies
procedeixin a incorporar la quota en la factura del servei que presten, o bé en document independent si així es resol
mitjançant Decret de Gerència d'acord amb el que preveu el penúltim paràgraf de l'article 18.1.
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La incorporació es realitzarà d'acord amb el previst a l'article 132 del Reglament metropolità del cicle integral de l'aigua,
com a concepte independent del consum d'aigua, i d'acord amb el model aprovat per l'Administració metropolitana.

Dimecres, 28 de desembre de 2016

18.4. Les entitats subministradores liquidaran i ingressaran a l'AMB les quantitats efectivament percebudes en concepte
de quota o fracció de quota de les taxes, en els terminis i forma que s'estableixin per resolució de la Gerència, d'acord
amb els criteris fixats en el corresponent conveni. El conveni, o en el seu defecte la resolució de Gerència dins els límits
de quantia d'autorització de despesa que prevegin les bases d'execució del Pressupost, podrà preveure una
compensació a l'entitat subministradora.
18.5. Com a compensació dels costos que produeixi a les entitats subministradores la gestió de la TMTR en els termes
previstos a aquesta Ordenança percebran una compensació anual consistent en la resultant de les següents quantitats.
- Entitats que subministrin fins a 50.000 abonats en el conjunt de l'àmbit metropolità: la compensació consistirà en el
següent percentatge sobre la recaptació:
- fins a 3.000 abonats: 3,8%.
- entre 3.000 i 50.000 abonats: 2,8%.
- Entitats que subministrin a més de 50.000 abonats en el conjunt de l'àmbit metropolità, es determinarà, en el
corresponent conveni, o en el seu defecte per resolució de Gerència, un preu per obligat tributari segons els següents
trams d'abonats:
- per als primers 100.000 abonats.
- a partir de l'abonat 100.001.
Als efectes de determinar el número d'abonats, les entitats subministradores facilitaran anualment a l'AMB el seu Padró
d'abonats.
18.6. Si el titular del contracte de subministrament domiciliari d'aigua no satisfà la quota de la taxa que li correspongui, o
fracció de la mateixa, l'entitat subministradora donarà compte, justificadament, a l'AMB, la qual procedirà conforme a allò
previst a l'article 17.6.
18.7. La Gerència podrà dirigir instruccions complementàries a les companyies subministradores per a l'aplicació del
sistema de gestió previst en aquest article.
Article 19. Convenis amb Ajuntaments.
19.1. L'AMB pot establir convenis específics per al cobrament d'ambdues taxes amb aquells Ajuntaments metropolitans
que prestin serveis a l'AMB en relació al tractament de residus municipals.
19.2. Així mateix, l'AMB pot atorgar convenis amb els Ajuntaments del seu àmbit territorial a fi d'establir un sistema de
recaptació de les quotes de les respectives taxes dels serveis de recollida i tractament de residus.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que regula ambdues taxes, 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.
Article 21. Registre de subjectes passius no acollits al sistema de gestió de la taxa a través de les companyies
subministradores d'aigua.
21.1. Els subjectes passius que estaven desvinculats del sistema de gestió a través del rebut de l'aigua, van quedar
automàticament incorporats al registre, sense necessitat de presentar la declaració d'alta prevista a l'article 17.2.a.
21.2. L'incompliment en forma reiterada pels subjectes passius als que es refereix l'apartat 21.1 de l'obligació de
pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança, podrà habilitar a la Gerència de l'AMB, prèvia notificació als
interessats, a acordar que el règim de compliment per aquests de les obligacions materials i formals es realitzi
mitjançant les companyies amb les quals hagi contractat el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable.
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Article 20. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors.
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Article 22. Baixes i devolució d'ingressos.
22.1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de fonamentar el seu dret i
aportar el comprovant d'haver satisfet el deute.
22.2. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després d'haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.
22.3. Serà competència del Gerent el reconeixement de baixes, anul·lacions i devolucions d'ingressos indeguts, previ
informe de la Direcció de Serveis Generals i la fiscalització de la Intervenció.
22.4. L'AMB podrà donar de baixa d'ofici com a fallits les quotes de TMTR quan la companyia subministradora
comuniqui la baixa per incobrable la factura d'aigua en la qual s'incorporava la taxa metropolitana. Aquesta comunicació
es realitzarà d'acord amb el procediment que determini la Gerència de l'AMB.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES COMUNES
Primera.- Règim especial de l'Ajuntament de Barberà del Vallès
L'Ajuntament de Barberà del Vallès, d'acord amb el Conveni aprovat pel Consell d'Administració de l'Agència
Metropolitana de Residus de l'EMSHTR d'1 d'octubre de 2001, pagarà a l'AMB un preu per tona entrada al sistema
metropolità, i en el seu terme municipal no s'aplicarà la TMTR.
Segona.- Règim especial de determinades urbanitzacions.
Pel cas dels obligats tributaris d'urbanitzacions en les que, per la causa que sigui, les parcel·les que les integren encara
no són proveïdes mitjançant contractes de subministrament d'aigua individualitzats, sinó mitjançant contracte de
subministrament de la companyia subministradora amb la Comunitat de propietaris, Associació de propietaris, Entitat
veïnal Junta de propietaris o denominació anàloga, la tarifa de la taxa a satisfer serà equivalent a:
(i) L'import de la quota mitjana de la taxa per a usuaris domèstics determinada a la Memòria econòmica i que puja la
quantitat de 58,43 EUR, per cada propietat susceptible d'individualització, sempre que el valor cadastral mitjà dels
immobles d'us residencial de la urbanització no excedeixi de 225.000,00 EUR.
(ii) La tarifa D34 de la taxa per a usuaris domèstics per cada propietat susceptible d'individualització, sempre que el
valor cadastral mitjà dels immobles d'us residencial de la urbanització excedeixi de 225.000,00 EUR

La gestió de la taxa en els supòsits contemplats en aquesta Disposició Transitòria es farà en la forma prevista a l'article
18 d'aquesta Ordenança Fiscal, i les entitats subministradores d'aigua potable incorporaran a la factura corresponent
totes les quotes de les taxes que corresponen als obligats tributaris de la urbanització corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor l'1 de gener de 2017 i serà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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L'import liquidat haurà de ser satisfet per la corresponent Comunitat de propietaris, Associació de propietaris, Entitat
veïnal, Junta de propietaris o denominació equivalent. Pel cas que aquestes Entitats no disposin de tots els requisits per
ser considerades obligats tributaris, haurà de ser exigida la liquidació corresponent a la totalitat de copropietaris, en
règim de solidaritat.
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Barcelona, 21 de desembre de 2016
El secretari general accidental, Sebastià Grau i Àvila
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