Dimarts, 28 de setembre de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Mollet del Vallès
ANUNCI
D’acord amb allò que es preveu a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es fa públic que el dia 10 de setembre de 2010 i no havent-se presentat
reclamacions en el període d’exposició pública de trenta dies comptats a partir de la publicació del corresponent anunci
al Butlletí Oficial de la Província de 5 d’agost, han quedat definitivament aprovades les modificacions de diverses
ordenances reguladores de taxes i de preus públics per a l’exercici de 2010.
D’acord amb el que disposen els articles 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 178.2 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic a continuació el text íntegre de les ordenances
vigents, la modificació de les quals ha estat aprovada.
Ordenança Fiscal núm. 2.7
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb allò que es disposa en els articles 15a 19 i 20.4.t)
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua, que es regirà per
aquesta ordenança.
Article. 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el subministrament municipal d'aigua, el qual comprèn els següents conceptes:
a)
b)
c)
d)
e)

Contractació del servei, incloses les operacions necessàries de col·locació o trasllat de comptadors i verificació
de les instal·lacions
Connexió de la instal·lació de l'abonat a la xarxa de distribució municipal, amb els seus elements auxiliars
Proveïment d'aigua per a ús domèstic
Proveïment d'aigua per a ús industrial
Conservació i manteniment de les instal·lacions

1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei general tributària, que hagin subscrit un contracte amb l’empresa subministradora del servei pels
serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.

2.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals i/o
establiments, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.

3.

Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de designar un
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament
abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents

Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.
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Article 3. Subjectes passius
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Article 5. Quantia
1.

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es contenen en
l'annex.

2.

Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren a l'annex.

3.

Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord
amb la normativa que el regula.

Article 6. Obligació al pagament
1.
a)

L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix:
Quan es tracti de col·locació o trasllat de comptadors, verificació de les instal·lacions o connexió a la xarxa de
distribució, en el moment de sol·licitar el servei corresponent

b)

Quan es tracti de proveïment d'aigua o conservació i manteniment instal·lacions, el primer dia de cada trimestre
natural

2.

El pagament de les taxes regulades per les Tarifes 3 (Proveïment d'aigua d'ús domèstic), 4 (Proveïment
d'aigua d'ús industrial) i 5 (Conservació i manteniment de les instal·lacions) es realitzarà per trimestres naturals
vençuts, en el moment de la presentació, al qui estigui obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.

Article 7. Aplicació de la tarifa reduïda
1.

S’estableix una tarifa reduïda, per sota de la fixada a l’annex, acordant una bonificació del 95% del primer i
segon bloc de consum de la tarifa pel proveïment d'aigua d'ús domèstic, tot imputant-lo al corresponent capítol
pressupostari, de la que podran beneficiar-se els contribuents que reuneixen les següents condicions:

a)

Que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell, no superin la xifra
resultant de multiplicar 1,5 vegades l’IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) vigent en el
moment d'acordar-se la concessió de la tarifa reduïda, pel coeficient que fixa l'escala següent:
Coeficient
1,00
1,00
1,00
1,10
1,25
1,40
1,50
1,55
1,60
1,65

b)

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin, en total, més d'una finca de propietat,
la qual només ha de ser destinada a residència habitual d'aquell. Es considerarà única finca encara que la
habitatge habitual disposi d’una plaça d’aparcament.

c)

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més d'un vehicle automòbil.

d)

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap altre mitjà de fortuna.

e)

Consumir un màxim de 4 m3 per persona i mes.

2.

Aquesta tarifa reduïda només es podrà concedir prèvia sol·licitud del subjecte passiu i sempre que
s'acompleixin els requisits previstos en aquesta ordenança.
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Nombre de persones (inclòs l'interessat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3.

Per tal d'acollir-se a aquesta tarifa reduïda, els interessats podran presentar la sol·licitud al llarg de l’exercici en
curs. La tarifa reduïda concedida començarà a produir els seus efectes en la facturació del mateix trimestre en
què es va presentar la sol·licitud. En qualsevol cas, es remetrà notificació expressa al sol·licitant, amb indicació
de la concessió i termini de validesa, o la denegació i els motius, en el seu cas, pel qual es denega"

4.

Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva presentació en el Registre
General de l'Ajuntament sense que recaigui resolució expressa.

5.

La resolució de les sol·licituds d'aplicació de tarifa reduïda correspondrà a la Junta de Govern Local. Els
terminis de validesa tindran la condició de màxims podent-se reduir en funció de les característiques de cada
cas en concret:
Pensionistes i jubilats: 4 anys
Resta de sol·licitants: anual

6.

La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa determinant de la concessió de la
tarifa reduïda, autoritza a la Junta de Govern Local per revisar-la d'ofici, amb efectes des del moment en què
l'esmentada modificació es produeixi.

7.

La Junta de Govern Local podrà disminuir el tipus de reducció de la tarifa sempre que el volum de les
sol·licituds admeses no pugui ser cobert amb la quantitat pressupostada en el capítol corresponent.

Article 8. Ampliació del primer i segon bloc de consum d’aigua d’ús domèstic, a abonats que convisquin més de quatre
persones al mateix habitatge
S’estableix l’ampliació del primer i segon bloc de consum d’aigua d’ús domèstic (contemplades a l’apartat 3.1 i 3.2 de
l’annex de tarifes d’aquesta ordenança) en 9 m3/trimestre/número de membres del nucli familiar d’excés de quatre que
convisquin en l’habitatge, a favor de les persones que obtinguin la deducció del cànon de l’aigua, pel mateix concepte,
atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i serà
d’aplicació al rebut següent a la data de notificació de la corresponent resolució.
Article 9. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al que al respecte determinin l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres Disposicions
concordants.
Disposició addicional
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.

Les persones que havien gaudit amb continuïtat de la tarifa reduïda a què es refereix l’article 7 d’aquesta Ordenança
fiscal i que van veure trencada aquesta continuïtat arran de la modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 23 de
febrer de 2009, com a conseqüència de no presentar la nova sol·licitud en el moment adequat, tindran dret a l’aplicació
de la tarifa reduïda amb efectes retroactius, per tal de recuperar la continuïtat perduda en l’aplicació de la tarifa reduïda,
sempre que quedi acreditat que entre el dia en què els va deixar de ser d’aplicació la tarifa reduïda i el dia de
presentació de la nova sol·licitud, aquestes persones han continuat complint els requisits per tenir-hi dret.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.”
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Disposició transitòria
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Annex de tarifes
Taxa pel subministrament d'aigua
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Concepte
EUR
1. Contractació del servei
129,06
1.1. Noves contractacions
1.2. Subrogacions de contractes vigents i trasllat de contracte
14,92
1.3. Trasllat de comptador
75,46
2. Drets de connexió de la instal·lació a la xarxa de distribució municipal
37,72
2.1. Drets de connexió d'habitatge en un edifici familiar
25,81
2.2. Drets de connexió de cada habitatge en un edifici plurifamiliar
2.3. Drets de connexió d’indústries
114,17
3. Proveïment d'aigua d'ús domèstic; Per m3
3.1. Fins a 25 m3 per trimestre
0,2672
3.2. De 25 a 40 m3 per trimestre
0,3866
3.3 De 40 a 54 m3 per trimestre
0,5753
3.4 Excés més de 54 m3
0,6722
4. Proveïment d'aigua d'ús industrial; Per m3
4.1. Fins a 1.000 m3 per trimestre
0,5228
4.2.. Excés de 1.000 m3 per trimestre
0,8313
5. Conservació i manteniment instal·lacions. Al mes, en funció del diàmetre
de comptador:
5.1. Fins a 13 mm de diàmetre
2,20
5.2 De 15 mm
4,41
5.3 De 20 mm
7,32
5.4 De 25 mm
10,27
5.5 De 30 mm
14,65
5.6 De 40 mm
29,38
5.7 De 50 mm
44,14
5.8 De 65 mm
58,83
5.9 De 80 mm
75,01
5.10 De 100 mm
102,93
6. Realització i col·locació de ramals, escomeses, comptadors i reobertura
de subministrament d’aigua
6.1. Escomeses domèstiques unifamiliars
Ramals de 20 mm amb obra civil
506,58
Ramals de 25 mm amb obra civil
543,00
Ramals de 30 mm amb obra civil
595,48
6.2. Escomeses domèstiques plurifamiliars
Ramals de 40 mm amb obra civil
818,24
Ramals de 60 mm amb obra civil
1.148,11
Ramals de 80 mm amb obra civil
1.658,98
6.3. Escomeses domèstiques unifamiliars
Ramals de 20 mm sense obra civil
283,82
Ramals de 25 mm sense obra civil
321,30
Ramals de 30 mm sense obra civil
373,78
6.4. Escomeses domèstiques plurifamiliars
Ramals de 40 mm sense obra civil
477,67
Ramals de 60 mm sense obra civil
749,70
Ramals de 80 mm sense obra civil
1.260,57
6.5. Instal·lació de comptadors individuals
Comptador de 13 mm amb jocs d’aixetes
112,46
Comptadors de 15 mm amb jocs d’aixetes
118,88
Comptadors de 20 mm amb jocs d’aixetes
140,30
6.6. Reobertura de subministrament d’aigua
Tràmit de tallament i reobertura del subministrament
33,20
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Normes d'aplicació i gestió de les tarifes:
a)

La contractació del servei inclou les operacions necessàries de col·locació o trasllat de comptadors i verificació
de les instal·lacions.

b)

Si la connexió de la instal·lació de l'abonat a la xarxa de distribució municipal comportés la realització d'obres
de presa d'aigua o obres damunt de la xarxa, o de qualsevol tipus, que hagin de ser realitzades pels serveis
municipals, aquestes aniran a càrrec del sol·licitant i seran tarifades d'acord amb un pressupost ajustat als
preus vigents en el sector de la construcció

c)

El proveïment d'aigua d'ús domèstic només inclou subministrament a habitatges.

d)

El proveïment d'aigua d'ús industrial inclou el subministrament a locals i edificis destinats a indústries,
comerços, bars, tallers i, en general, a qualsevol altra activitat econòmica exclosa la residencial.

e)

La tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions s'aplicarà tant als subministraments d'ús domèstic
com als d'ús industrial, i s'estableix en funció del diàmetre de comptador.

f)

En els casos de subministraments esporàdics per obres, regs, etc., serà aplicada la Tarifa 4 (Proveïment
d'aigua d'ús industrial), independentment dels imports que siguin exigits d'acord amb aquesta ordenança.

Ordenança Fiscal núm. 2.8
TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
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 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 el Text Refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 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.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
domiciliaris
Article 2. Fet imposable

a)
b)

Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents:
Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges particulars.
Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.

2.

A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes i les deixalles
alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.

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:
Recollida de no qualificats de domiciliaris ni comercials i els urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals
Recollida de runes d'obres
D’altres tòxics o perillosos

a)
b)
c)
d)

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, locals i/o establiments 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.
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2.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals i/o
establiments, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són beneficiaris
del servei.

Article 4. Responsables tributaris
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Exempcions
No es concedirà cap exempció en l'exacció d'aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
Les quanties de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les que es fixen a les tarifes que figuren a l’annex.
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
trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota
s’acreditarà el primer dia del trimestre següent.

II. Taxa per la prestació del servei municipal de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.
Article 9. Gestió de la taxa per recollida selectiva de residus comercials de paper i cartró
1.

a)

El Servei de recollida selectiva de paper i cartró comercials és de recepció obligatòria per a tots els
establiments i locals comercials i de serveis que generen quantitats significatives de paper i cartró, a excepció
dels següents:
Els establiments i locals que acreditin tenir contractat aquest servei amb un gestor autoritzat per l’Agència
Catalana de Residus. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant la presentació de la còpia del contracte i
les factures corresponents.
Els establiments i locals que generen petites quantitats de paper i cartró, que a efectes de la taxa seran
assimilats a domicilis i se’ls repercutiran les tarifes dels epígrafs 2 i 3 del quadre de tarifes de la taxa que figura
a l’article 6è d’aquesta ordenança. A efectes indicatius, es consideren inclosos en aquest grup els establiments
i locals que desenvolupen les activitats següents:

-

Activitats professionals ubicades als domicilis de les persones físiques
Agències de prestació de serveis domèstics i similars
Bugaderies, tintoreries i similars
Carboneries
Consultoris mèdics, dentals i de psicologia
Estudis fotogràfics, sense venda de material fotogràfic
Fusteries
Joieries
Lloguer de vídeos
Marmolisteries
Matalasseries
Perruqueries, barberies i centres d’estètica, sense venda de productes
Reparació d’electrodomèstics, sense venda de productes ni servei d’instal·lació dels mateixos
Sastreria i confecció
Serveis de sanejament, neteja i similars
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b)
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-

Serveis informàtics (desenvolupament i/o venda de programari i tractament de dades), sense venda de
maquinari informàtic
Tapisseries
Vendes i/o prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques i similars
Vendes per catàleg
Altres similars

2.

L’analogia i la significació de la quantitat de paper i cartró generada per l’establiment, a efectes de l’aplicació de
les excepcions recollides al paràgraf anterior, seran apreciades en tot cas per l’administració municipal.

3.

La prestació de la recollida selectiva de paper i cartró de més de 1200 m 2, es realitzar sempre que sigui
possible, segons la capacitat del servei de recollida.

Article 10. Acreditament
1.

La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el
moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.

2.

Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
prestació 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.

4.

Per l’aplicació de la taxa del servei de recollida selectiva de residus comercials, s’estableix l’obligació de tots
els locals i establiments de nova obertura sotmesos a llicència municipal d’activitats i d’intervenció integral de
l’administració ambiental a fer una declaració de producció de residus.

5.

Els locals i establiments en funcionament disposaran d’un termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor
de la present ordenança per a presentar la referida declaració. En cas contrari, l’Ajuntament procedirà a
estimar el residu generat, a efectes de liquidació de la taxa.

Article 11. Quota tributària
Les quanties de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les que es fixen a les tarifes que figuren a l’annex.
III. Normes d’aplicació

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 del primer trimestre.

2.

Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la
matricula, 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 trimestralment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.

4.

El cobrament de les quotes de recollida de residus del mercat setmanal serà en un únic termini mitjançant
l’ingrés de la totalitat, o bé, mitjançant rebut domiciliat, en dos fraccionaments sense recàrrec, o bé en un sol
pagament domiciliat, sense recàrrec, sent prorratejable per semestres naturals en cas d’alta o baixa definitiva.

Article 13. Aplicació de la tarifa reduïda
1.

Podran beneficiar-se de la tarifa reduïda els contribuents que reuneixen les següents condicions:
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Que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones que conviuen amb ell, no superin la xifra
resultant de multiplicar 1,5 vegades el IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) vigent en el
moment d’acordar-se la concessió de la tarifa reduïda, pel coeficient que fixa l’escala següent:
Nombre de persones (inclòs l’interessat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coeficient
1,00
1,00
1,00
1,10
1,25
1,40
1,50
1,55
1,60
1,65

a)

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin, en total, més d’una finca de propietat,
la qual només ha de ser destinada a residència habitual d’aquell. Es considerarà única finca encara que la
habitatge habitual disposi d’una plaça d’aparcament.

c)

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més d’un vehicle automòbil.

d)

Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap altre mitjà de fortuna.

2.

Aquesta tarifa reduïda només es podrà concedir prèvia sol·licitud de l’abonat i sempre que s’acompleixin els
requisits previstos en aquesta ordenança.

3.

Per tal d’acollir-se a aquesta tarifa reduïda, els interessats podran presentar la sol·licitud al llarg de l'exercici en
curs. La tarifa reduïda concedida començarà a produir els seus efectes en la facturació del mateix trimestre en
què es va presentar la sol·licitud. En qualsevol cas, es remetrà notificació expressa al sol·licitant, amb indicació
de la concessió i termini de validesa, o la denegació i els motius, en el seu cas, pel qual es denega.

4.

Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva presentació en el Registre
General de l’Ajuntament sense que recaigui resolució expressa.

5.

La resolució de les sol·licituds d'aplicació de tarifa reduïda correspondrà a la Junta de Govern Local. Els
terminis de validesa tindran la condició de màxims podent-se reduir en funció de les característiques de cada
cas en concret:
Pensionistes i jubilats: 4 anys
Resta de sol·licitants: anual

6.

La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa determinant de la concessió de la
tarifa reduïda, autoritza a la Junta de Govern Local per revisar-la d’ofici, amb efectes des del moment en què
l’esmentada modificació es produeixi.

7.

La Junta de Govern Local podrà disminuir el tipus de reducció de la tarifa sempre que el volum de les
sol·licituds admeses no pugi ser cobert amb la quantitat pressupostada en el capítol corresponent.

Article 14. Subvencions per la utilització del servei de deixalleria
A les persones físiques que siguin beneficiàries d’una subvenció municipal per la utilització del servei de deixalleria, la
quantia de la subvenció es reduirà de l’import de la taxa per recollida de residus corresponent al quart trimestre de cada
any.
Article 15. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general tributària i en les altres lleis
reguladores dels procediments tributaris i recaptatoris, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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Article 16. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions que
els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la
complementen i la desenvolupen.
Disposició addicional
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 transitòria
Les persones que havien gaudit amb continuïtat de la tarifa reduïda a què es refereix l’article 7 d’aquesta Ordenança
fiscal i que van veure trencada aquesta continuïtat arran de la modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 23 de
febrer de 2009, com a conseqüència de no presentar la nova sol·licitud en el moment adequat, tindran dret a l’aplicació
de la tarifa reduïda amb efectes retroactius, per tal de recuperar la continuïtat perduda en l’aplicació de la tarifa reduïda,
sempre que quedi acreditat que entre el dia en què els va deixar de ser d’aplicació la tarifa reduïda i el dia de
presentació de la nova sol·licitud, aquestes persones han continuat complint els requisits per tenir-hi dret.
Disposició Final
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
ANNEX DE TARIFES
Les tarifes aplicables seran les següents:
Concepte
1. Servei de recollida de residus municipals ordinaris.
Per unitat i any
1.1. Domicilis particulars
1.2. Establiments comercials d’alimentació
1.3. Bars
1.4. Establiments comercials de més de 2.000 m2
1.5. Altres establiments comercials i terciaris
1.6. Indústries d’1 a 5 treballadors
1.7. Indústries de 6 a 25 treballadors
1.8. Indústries de 26 a 50 treballadors
1.8. Indústries de 51 a 200 treballadors i restaurants
1.10. Indústries de més de 200 treballadors i autoserveis

EUR
134,40
412,13
487,03
2.288,15
271,14
412,01
539,01
637,28
834,89
1.031,18
CVE-Núm. de registre: 022010027454

Els tallers o comerços units amb el domicili tributaran per la tarifa corresponent al taller o al comerç.
2. Servei de deixalleria
L’import anual que fixi la corresponent ordenança del Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental
3. Servei de recollida selectiva domiciliària
L’import anual que fixi la corresponent ordenança del Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental.
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Concepte
EUR
4. Servei de recollida selectiva de residus comercials de paper i cartró
Per establiment i any:
4.1. Establiments fins a 25 m2
149,66
4.2. Establiments de 26 m2 fins a 49 m2
217,00
4.3. Establiments de 50 m2 99 m2
255,29
4.2. Establiments de 100 fins a 249 m2
273,83
4.3. Establiments de 250 fins a 399 m2
292,41
4.4. Establiments de 400 fins a 699 m2
313,28
4.5. Establiments de 700 fins a 899 m2
335,23
4.6. Establiments de 900 fins a 1.200 m2
358,72
4.7. Establiments més de 1.200 m2
519,64
5. Servei de recollida de residus del mercat setmanal
Per parada i any
5.1. Parades de venda de fruita i verdura
389,24
5.2. Parades de venda d’altres productes
166,82
6. Tarifa reduïda
Per unitat i any
Domicilis particulars
2,57
7. Tarifa Servei puntual
Per establiment, hora i servei
81,60

Ordenança Fiscal núm. 2.12
TAXA PELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.4.m) 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 pels serveis de salut pública, realitzats a domicili o per encàrrec, que s'especifiquen en les
tarifes contingudes en l'annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen
al que disposa l’article 57 de l’esmentat text legal.

1.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de salut pública, realitzats a domicili o per
encàrrec, que s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex corresponent

2.

No s’inclouen en el fet imposable d’aquesta taxa, i en conseqüència no s’acredita el seu pagament:
a) el cens d’un gos pigall
b) els serveis de recollida d’animals en favor de persones en situació de precarietat econòmica segons
informe dels serveis socials municipals

Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o les activitats,
realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 4. Quota tributària
1.

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l'annex.

2.

Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren a l'annex.

3.

Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord
amb la normativa que el regula.
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Article 2. Fet imposable
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Article 5. Normes de gestió
1.

Els gossos recollits i ingressats al dipòsit municipal no podran ser retornats sense l'abonament previ de la taxa
regulada en aquesta ordenança.

2.

Tots els aspectes relatius a l’atorgament de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos es
troben regulats en l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.

3.

Els deutes per aquesta taxa podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment, d'acord amb
l'article 46.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 6. Obligació de pagament
1.

L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb la sol·licitud del servei, llicència o
autorització sanitària de què es tracti.

2.

El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de sol·licitar els serveis o la llicència esmentats en
l’apartat anterior.

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança s'estarà al que al respecte determini l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions
concordants.
Disposició addicional
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
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2010, i serà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Concepte
EUR
1.Servei de recollida i el seu trasllat al centre d’acollida d’animals.
1.1. De dilluns a divendres de les 8 a 20 hores
1.2. Suplement si es recull fora de l’horari del punt 1.1
93,41
1.3. Suplement per dies d’estada en el centre:
52,46
De 2 a 4 dies. Preu per dia
6,40
De 5 a 20 dies. Preu per dia
7,75
A partir del dia 21. Preu per dia
14,08
2. Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos
33,15
3. Renovació de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
17,34
4. Inscripció al cens d’un animal
12,24
5. Autorització sanitària d’establiments de comerç al detall de carns
110,16
6. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o pírcing
44,88
7. Autorització sanitària d’establiments de menjars preparats
110,16
8. Autorització sanitària de les piscines d’ús públic
110,16
9. Segones i posteriors inspeccions de seguiment i comprovació que es realitzin en qualsevol dels procediments 60,00
d’autorització sanitària. Preu per inspecció
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ANNEX DE TARIFES
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Ordenança Fiscal núm. 2.16
TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL “LA CASA DELS PETITS”
Article 1. Fonament legal i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4 i 57 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 poder gaudir del servei municipal “La casa dels petits”, servei creat pel Ple de
l’Ajuntament en la sessió que va celebrar el dia 25 de maig de 2000.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació efectiva dels serveis i activitats que es prestin en “La casa dels
petits”.
Article 3. Obligats al pagament
1.

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o les
activitats, a què es refereix l'article anterior.

2.

Estan obligats al pagament el pare, la mare, el tutor o la persona, natural o jurídica, que té al seu càrrec el
menor i actua com a representant de la família de referència que es beneficia del servei.

Article 4. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concepte
1. Tarifa normal: servei per a famílies amb nens. Per mes
2. Tarifa reduïda: servei per a famílies amb nens. Per mes

EUR
15,00
0,64

Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el Valor Afegit, que es repercutirà d’acord amb la
normativa que el regula.
Article 5. Obligació de pagament
1.

L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es realitzi alguna de les dues
modalitats del servei municipal “La casa dels petits”, l’atenció a adults amb nens d’edat inferior a 15 mesos, o
l’atenció a adults amb nens d’edat entre 15 mesos i 3 anys.

2.

El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant autoliquidació.

S’aplicarà l’exempció a les famílies derivades al servei municipal “La casa dels petits” des dels serveis socials
municipals, de la tarifa 2
Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al què al respecte determini l'Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants.
Disposició addicional
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
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Article 6. Exempcions
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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
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de setembre de 2010, i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Ordenança de Preus Públics núm. 3.11
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi estableix el preu públic per la prestació
dels serveis d’atenció domiciliària, que es regirà per aquesta ordenança.
Aquests serveis són:
a)
b)
c)

Servei d’ajuda a domicili
Servei de teleassistència
Servei de préstec llit articulat

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquest ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis
prestats per aquest municipi a que es refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
1.

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes contingudes en
l’annex per a cadascun dels diferents serveis o activitats.

2.

Les tarifes d’aquest preu públic seran les que figuren a l’annex i s’aplicaran d’acord amb les normes detallades
a l’article 6 d’aquesta ordenança.

3.

Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà
d’acord amb la normativa que el regula.

L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en que es sol·licita la
utilització dels serveis. Nogensmenys, una vegada sol·licitat el servei, la persona usuària o beneficiària tindrà dret al
reintegrament de la quantitat prèviament satisfeta si aquell no s’arribés a prestar efectivament per causes que
objectivament no li siguin no imputables.
Article 5. Normes de gestió
1.

La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal. En el supòsit de gestió
indirecta dels serveis, els plecs de clàusules d’explotació dels mateixos podran establir, d’acord amb la
normativa vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes del preu públic; en aquest cas, la gestió
i recaptació correspondrà al contractista.

2.

El Reglament del servei determinarà, en tot cas, el sistema d’organització de la gestió, liquidació i cobrament
del preu públic.
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Article 4. Obligació al pagament
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Article 6. Normes d’aplicació de les tarifes
1.

La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d’aplicar a les tarifes del preu públic els
percentatges següents, llevat de les sol·licituds que tinguin concedit qualsevol suport econòmic aprovat per una
Institució Pública per a pagar un servei d’ajuda a domicili, que abonaran fins a un màxim del 30% del total de
la prestació rebuda.
Modalitat A
Modalitat B
Modalitat C
Modalitat D
Modalitat E

Servei d’ajuda a domicili Servei de teleassistència Lloguer llit articulat
0%
0%
50 %
15 %
100 %
75 %
33 %
100 %
100 %
66 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2.

La modalitat a que pertany cada persona usuària es determina en funció de la seva renda disponible mensual,
d’acord amb el següent barem:
- Modalitat A: fins a 50,00 EUR
- Modalitat B: de 50,01 a 155,95 EUR
- Modalitat C: de 155.96 a 311,92 EUR
- Modalitat D: de 311,93 a 467,88 EUR
- Modalitat E: a partir de 467,89 EUR

3.

El càlcul de la renda disponible mensual als efectes de l‘apartat anterior d’aquest article es realitzarà de la
manera següent:
a) Es considera renda disponible mensual el resultat del càlcul següent:
RD = ITUF/12 – (MS + M + DH)
on:
- RD és la renda disponible mensual
- ITUF són els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència
- MS és el mínim de subsistència
- M és la quantitat que pot ser deduïda per l’existència de menors a la unitat familiar o de convivència
- DH són les despeses del habitatge

b1) En serveis adreçats a persones beneficiaries de la LAPAD (llei d’autonomia personal i d’atenció a la
dependència), els ingressos nets totals fan referència tan sols a la persona dependent i s’acreditaran mitjançant
el certificat d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos per l’empresa o organisme
corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals tenen coneixement que la persona gaudeix
d’ingressos no declarats aquests també es tinguin en compte per establir els ITUF.

b2) Els ingressos nets totals de la unitat familiar o de convivència (ITUF) són els que apareixen a la declaració de
l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques de l’exercici anterior, en el cas de persones obligades a
presentar-la. En el cas de persones no obligades a presentar aquesta declaració, hauran d’acreditar els seus
ingressos totals mitjançant el certificat d’ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos
per l’empresa o organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals tenen coneixement que
la persona gaudeix d’ingressos no declarats aquests també es tinguin en compte per establir els ITUF.
c)

El mínim de subsistència (MS) es determinarà en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar
o de convivència:
- 1 persona: 550,00 EUR
- 2 persones: 675,00 EUR
- 3 persones: 900,00 EUR
- 4 persones: 1.250,00 EUR
- 5 persones: 1.485,00.EUR
- 6 o més persones: 1.685,00 EUR
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Així mateix nomes es comptabilitzarà en l’apartat de mínim de subsistència (MS), la persona depenent
sol·licitant, i el seu cònjuge, si aquest no percep cap tipus d’ingrés regular.
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d)

Si a la unitat familiar o de convivència hi ha menors de 18 anys, es restaran 24,04 EUR per cada menor
(coeficient M de la fórmula). En els casos de menors de 3 anys que van a la guarderia, també es deduirà el
cost d’aquesta; aquest import haurà d’acreditar-se amb la corresponent factura. En els casos de les persones
que gaudeixin d’un recurs assistencial (centre de dia, residència, servei ajuda domiciliària etc...), es deduirà el
cost del servei; aquest import haurà d’acreditar-se amb la corresponent factura.

e)

Les persones que satisfacin despeses d’arrendament d’habitatge o, en cas de residir en habitatge de la seva
propietat, despeses d’hipoteca i tributs immobiliaris, deduiran en concepte de despeses d’habitatge (DH) el
percentatge següent de l’import global de les referides despeses (arrendament, hipoteca, impost sobre bens
immobles):
Fins a
De 90,15 a
De 150,26 a
De 210,36 a
De 270,47 a
A partir de

Despesa mensual Percentatge de deducció
90,15 EUR
5%
150,25 EUR
10 %
210,35 EUR
15 %
270,46 EUR
20 %
360,61 EUR
25 %
360,62 EUR
30 %”

Article 7. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants.
Disposició addicional
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
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà
a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2010, i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Annex de tarifes
EUR
13,08
13,08
20,56
14,64
45,00
30,00

Contra aquesta aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Mollet del Vallès, 14 de setembre de 2010
El regidor delegat d’Economia, Josep Maria Garzón Llavina
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Concepte
1. Servei d’ajuda a domicili.
Per mòdul de servei
1. Servei de treballador/a familiar
2. Servei d’auxiliar de geriatria
3. Servei d’auxiliar de la llar (mòdul de 2h)
2. Servei de teleassistència
1. Teleassistència domiciliària, rebut trimestral
3. Servei préstec llit articulat
1. Transport i muntatge
2. Lloguer mensual

