En data 21 de desembre de 2021 i en data 24 de desembre de 2021 va sortir publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya respectivament, l’anunci corresponent a l’esmentada aprovació inicial, i
transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública sense que s’hagin formulat
al·legacions ni reclamacions, l’acord inicial s’ha elevat a definitiu sense necessitat
d’adoptar nous acords.

https://bop.diba.cat

Havent-se aprovat per la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme en sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2021,
l’ordenança general dels preus públics del Consorci, així com l’annex de tarifes dels
preus públics per a l’any 2022.

A

ANUNCI

2.-L’objecte de la present Ordenança General és desenvolupar la normativa general i
establir l’àmbit i el procediment d’exigència de preus públics al Consorci, d’acord amb
les disposicions que resulten d’aplicació.
Article 2.- Concepte i fet imposable.
1.- Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència del
Consorci, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra
B) de l’article 20.1 Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2.- El fet imposable de cada supòsit de subjecció es relaciona a l’annex adjunt a la
present ordenança.
Article 3.- Quantia dels Preus Públics.
1.- L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats haurà de
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
2.- Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, el Consorci podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos a l’apartat
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1.- En ús de les facultats concedides per l’article 127 del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals –TRLRHL-, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme podrà
establir i exigir preus públics, que es regularan per allò disposat als articles 41 a 47 de
l’esmentat Text Refós, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics i per
allò preceptuat en aquesta Ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 1.- Fonaments, objecte i àmbit d’aplicació.

B

ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS DEL CONSORCI
PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME

Pàg. 1-4

Per a la seva entrada en vigor es fa públic el text refós íntegre:

5.- Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen als annexes
adjunts a aquesta ordenança.
Article 4.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament dels preus públics que estableixen aquesta ordenança
tots els qui es beneficiïn dels serveis o activitats prestades pel Consorci i pels quals
s’hagin de satisfer aquests preus.
Article 5.- Naixement de l’obligació.
1.- L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat que justifiqui la serva exigència.
2.- Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, aquest no es
porti a terme, es procedirà d’ofici a la devolució de l’import corresponent.
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4.- Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’haurà de repercutir d’acord amb la
normativa que el regula.
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3. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’apartat anterior, inclosa
la falta de capacitat econòmica; a part d’aquelles que es deriven de les conveniències
del servei mateix i l’ aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització, l’època
o el moment en què es produeix, etc.), es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat
del servei.
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anterior. En aquests casos als pressupostos del Consorci hauran de consignar-se les
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.

En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic
corresponent.
Article 7.- Publicitat dels preus públics.
Els preus públics es faran públics a la web del Consorci i en la recepció dels centres o
llocs on presti el servei. Anualment és publicaran preus públics vigents, junt amb la
publicació del les modificacions a les Ordenances Fiscals que regiran a partir del 1r de
gener de l’any següent.

B

L’establiment o la modificació dels preus públics correspon a la Junta General del
Consorci, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió Permanent,
de conformitat amb l’article 26.2.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, de les bases
reguladores del règim local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 6.- Establiment, fixació, modificació i actualització del Preu Públic.

Disposició Final.
Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada per la Junta General del Consorci el dia 15
de desembre de 2021. La seva vigència serà l’endemà de la publicació del seu text
íntegre en el BOP de la província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats
restaran vigents.
ANNEX DE TARIFES DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS.

https://bop.diba.cat

En tot allò no regulat explícitament, serà d’aplicació el que disposa el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local,
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària i la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i preus públics.

Pàg. 3-4

Article 9. Dret Supletori.
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El Consorci pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho prohibeixin, la
prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les factures vençudes,
sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
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El Consorci podrà preveure, si és el cas, l’exigència anticipada o dipòsit previ, total o
parcial, del preu a satisfer.

A

Article 8.- Cobrament dels preus públics.

1.- Constitueix el fet imposable d’aquesta ordenança l’entrada dels residus industrials
banals assimilables a municipals al Centre Integral de Valorització de Residus del
Maresme, titularitat del Consorci, que està gestionat de forma indirecta mitjançant
“concessió administrativa per a l’ampliació, adequació i explotació del Centre”, adjudicat
per la Junta General del Consorci el dia 18 de maig de 2007 en favor de UTE Tractament
Ecològics del Maresme, UTE TEM, que durà a terme les tasques de facturació i
confecció i cobrament dels rebuts amb la periodicitat i en la forma en que es disposi.
L’obligació de pagament s’inicia en el moment de l’entrada dels residus industrials
banals al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
2.- Per a l’exercici 2022 es fixen les següents tarifes de tractament d’aquests residus:

B

TRACTAMENT DELS RESIDUS INDUSTRIALS BANALS ASSIMILABLES A
MUNICIPALS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TARIFA 1-

92,30

Contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva publicació
en el BOP de Barcelona.
EL PRESIDENT DEL CONSORCI

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-2-2022

David Bote i Paz
Mataró, 9 de febrer de 2022
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B) Residus sanitaris (grup I, grup II i mixt I-II)

92,30

Pàg. 4-4

A) Residus Industrials en general de poder calorífic
mig-alt
(fusta, tèxtil, moquetes, paper/cartró,
embolcalls, cautxú, plàstics diversos, fraccions
llenyoses, etc..) excepte pneumàtics.

Euros/Tona.
(sense IVA)
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TIPUS DE RESIDUS
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