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AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
Pça Santa Magdalena, 5-6
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Unitat d'origen: DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
Assumpte: Notificació Decret
Ref. nostra: 901126 / 2020
(Doc: 969/2020)
El Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha resolt el següent:

“ D’acord amb l’informe emes per la Direcció de Serveis de gestió de residus municipal en
relació amb l’ajornament en el pagament de la taxa metropolitana pel servei de gestió de
residus municipals o assimilables als municipals no generats a domicilis particulars dels
treballadors autònoms i PIME, derivada de la declaració de l’estat d’alarma per part del
Govern de l’Estat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i en
ús de les facultats atribuïdes a aquesta Gerència per delegació de la Presidència de data 25
de març de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província del 27 de març de 2020,
RESOLC,
AJORNAR el pagament de la taxa metropolitana pel servei de gestió de residus municipals
(TMTR) o assimilables als municipals no generats a domicilis particulars dels treballadors
autònoms i PIME que ho sol·licitin i reuneixin els requisits, fins que decaigui el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
ESTABLIR que per poder optar a quest ajornament s’hauran de reunir els següents requisits:
Han d’acreditar que es tracta d’una empresa amb menys de 50 treballadors i que no
superin un volum de facturació en 2019 de 8 milions d’euros.
Alternativament, tractar-se de treballador autònom.
El beneficiari ha de ser el titular de l’activitat econòmica i del contracte de
subministrament d’aigua potable pel qual es demana l’ajut, en el que es realitza
l’esmentada activitat. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d’aigua
ha d’estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d’un comptador individual
COMUNICAR a les empreses subministradores d’aigua potable a l’àmbit metropolità que
hauran d’establir un canal mitjançant el qual els interessats podran tramitar la seva petició. Un
cop es formuli la petició pels beneficiaris, i en relació a aquests, la companyia d’aigua haurà
de procedir a la suspensió de la liquidació de la TMTR en tant sigui vigent l’estat d’alarma i,
complementàriament, per l’AMB s’establirà un pla personalitzat de pagament de les
esmentades liquidacions de la TMTR pels beneficiaris, sense interessos i sense necessitat de
constituir garanties, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de sis mesos
PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el portal
d’Internet de l’AMB.
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NOTIFICAR la present resolució a les associacions empresarials (PIMEC, Foment del Treball,
CECOT), sindicats (CCOO, UGT, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CGT i USOC)
així com a tots els Ajuntaments metropolitans i les empreses que presten servei de
subministrament d’aigua potable a l’àrea metropolitana.”
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Aquesta Secretaria General ha pres coneixement de l’esmentada resolució i l’ha
incorporat a l’expedient en data dijous, 02 de abril de 2020.
La qual cosa us notifico d’acord amb el que disposa l’article 192.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
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