Ajuntament d’Oliva
Ordenança fiscal reguladora taxa serveis recollida i transport residus sòlids urbans

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans
Publicació definitiva: BOP València 28/12/2016. Aprovació inicial: Ple 20/10/2016.1

Article 1.- Fonament i naturalesa
Fent 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 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la prestació dels serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans, que es
regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò previst a l'article 57
de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 2.- Fet Imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida i transport, fins a la planta de transferència, de residus sòlids urbans procedents de
les vivendes, locals i establiments situats en les zones de prestació del servei.
2.- A este efecte, es consideren residus sòlids urbans els residus de neteja i desperdicis
procedents de locals i establiments, excloent-se de tal concepte els residus de tipus industrial,
runes d'obres, detritus humans, matèries i materials contaminats corrosius, perillosos o la
recollida o abocament dels quals exigisca l'adopció d'especials mesures higièniques,
profilàctiques o de seguretat.
3.- L'obligació de contribuir naixerà per la simple existència del servei, que per ser general i de
recepció obligatòria s'entendrà prestat a favor de les vivendes, locals i establiments
especificats en el quadre de tarifes.

Article 3.- Subjectes passius
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa
referència l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupen, per qualsevol títol, les
vivendes, locals o establiments corresponents.
2.- Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent i, en conseqüència,
estaran obligats a complir amb les prestacions materials i formals de les obligacions tributàries,
els propietaris de les vivendes, locals i establiments, els quals podran repercutir, si és el cas, les
quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris.
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Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà per aplicació de les següents tarifes, per a la integració
de la qual caldrà ajustar-se al que disposen els apartats següents i, si és el cas, als criteris
continguts en les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Ap.

ACTIVITAT

Tarifa €

1

Vivendes

32,00

2

Despatxos professionals, consultes mèdiques i, en
general, establiments d'activitats professionals
(sense perjudici del que preveuen els dos apartats
següents), parades de venda del Mercat Municipal

32,00

3

Clíniques i consultes d'odontologia i estomatologia,
despatxos d'arquitectura i enginyeria, clíniques
veterinàries, farmàcies

64,00

4

Notaries, Registre de la Propietat

96,00

5

Oficines, establiments i locals comercials i
industrials no compresos en cap altre epígraf del
present requadre

64,00

Comerç al detall d'aliments i/o begudes, supermercats i comerç mixt o integrat
a) Establiments de fins a 65 m2
6

b) Establiments de més de 65m2
c) Establiments de més de 500 m2

7

Grans Superfícies comercials (epígraf 661 IAE)

96,00€
Mateixa anterior, més 0,58€ per
m2, o fracció, sobre els 65 inicials
La quota calculada segons l'apartat
6.b, multiplicada per 1,3
768€ per cada 1.000 m2, o fracció,
de superfície

Bars, restaurants, cafeteries, orxateries, gelateries i altres serveis d'alimentació
8

a) Establiments de fins a 65 m2
b) Establiments de més de 65m2

9

Hotels, motels i aparthotels de menys de tres

2

160,00
Mateixa anterior, més 1,78€ per
m2, o fracció, sobre els 65 inicials
11,20
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estrelles, hostals i pensions, fondes i cases
d'hostes; residències.
(Per habitació o residència)
10

11

12

Hotels, motels i aparthotels de 3 estrelles.

12,26

(Per habitació o residència)
Hotels, motels i aparthotels de més de 3 estrelles.

15,74

(Per habitació o residència)
Càmpings

4,26

(Per aforament)

13

Sales de festes i discoteques de dimensions
superiors a 250 m2

320,00

14

Parcs i recintes de recreació, atraccions, firals o de
congressos, de dimensions superiors a 250 m2

128,00

Guarderies, col·legis i altres centres d'ensenyament reglat
Tarifa per nombre de places

0,80

Tarifa per nombre de places de menjador

0,74

15
Aquestes tarifes s'apliquen de manera independent

16

Mínim si hi ha servei de menjador

160,00

Mínim si no hi ha servei de menjador

96,00

Oficines de bancs i caixes d'estalvis

512,00

Gasolineres
17

18

Que disposen de botiga de productes diversos

173,34

En cas contrari

64,00

Locals i establiments d'associacions i entitats sense
ànim de lucre (que no exercisquen una activitat
empresarial)

8,00

Contenidor d'ús exclusiu
19

De 800 litres

512€ (amb la ponderació prevista
en l'apartat 5.6 següent)

De 1.000 litres

640€ (amb la ponderació prevista
en l'apartat 5.6 següent)

2.- Les vivendes que no tinguen llum i aigua, no estan subjectes al pagament de la taxa. Si una
mateixa unitat urbana comprén dues o més vivendes, n'estaran subjectes cada una d'aquestes.
Quan en una mateixa vivenda, establiment o local concórreguen més d'una de les activitats
assenyalades anteriorment es tributarà per la de major tarifa.
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3.- Els locals comercials tributaran sempre d'acord amb els epígrafs descrits en el quadre
anterior, llevat que (igual que les vivendes) no tinguen aigua i llum; en este cas no estaran
subjectes al pagament de la taxa. En el supòsit que en el local no s'exercisca l'activitat, però
que sí dispose d'aigua i llum, tributarà per l'epígraf 5 (Oficines, establiments i locals comercials
i industrials no compresos en cap altre epígraf del requadre).
4.- Les superfícies computables, als efectes de quantificació de la present taxa, són les
directament dedicades a l'activitat corresponent, a excepció de les destinades a aparcament.
5.- En les activitats d'hotel, hostal, càmping i la resta de d'allotjament que disposen de servei
de bar o restauració, aquests serveis s'entendran compresos en les tarifes pròpies d'aquelles.
Així mateix, en les activitats de càmping que disposen de supermercat, aquest últim servei
s'entendrà igualment comprés en les tarifes pròpies d'aquelles.
6.- En els supòsits de grans productors de residus, exceptuats els càmpings, que sol·liciten o
facen ús d'un o més contenidors amb exclusivitat, la tarifa aplicable, sempre que vinga a
determinar una quota d'import superior a què d'una altra forma corresponga, serà la prevista
en l'apartat 19, si bé, en el cas que el nombre de contenidors excedisca de 2, s'aplicarà la
següent reducció en la quota, que operarà respecte de la totalitat de contenidors utilitzats:
- Fins a 4 contenidors: 5 %
- Més de 4 contenidors: 10 %

Article 6.- Període impositiu i Meritació.
1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, meritant-se el tribut l'1 de gener de cada
any, sent les quotes irreductibles, excepte en el cas d'altes, de baixes o de sol·licitud de
contenidors d'ús exclusiu, en el supòsit del qual es meritarà una quota proporcional al nombre
de trimestres naturals en què s'haja fet ús del servici, amb inclusió del propi de l'alta, de la
baixa o de la sol·licitud.
2.- Els canvis de titularitat en la propietat dels immobles, així com les modificacions en els
locals o en l'ús dels mateixos tindran efecte en l'exercici següent.

Article 7.- Gestió i liquidació.
1.- El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment mitjançant rebut, excepte en el supòsit
d'altes o de sol·licitud de contenidors d'ús exclusiu, en el que tindrà lloc mitjançant liquidació
notificada individualment.
2.- Per a l'exacció de la taxa es formarà i aprovarà anualment el corresponent Padró, amb la
relació de tots els obligats al pagament, en els termes establerts en la normativa vigent. L'alta
en el padró es notificarà individualment als interessats en els termes legalment previstos. Una
vegada notificada l'alta i la liquidació corresponent a aquesta, el tribut s'exigirà mitjançant
rebut i notificació col·lectiva, a través del padró, en el període de cobrament que a l'efecte es
determine.
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Article 8.- Bonificacions.
1.- Per domiciliacions. S'estableix una bonificació del 3% de la quota per al supòsit de
pagament del tribut mitjançant domiciliació en entitat financera. En l'aplicació de la present
bonificació s'observaran les regles següents:
- La bonificació ve referida als deutes de padró, quedant excloses els deutes a ingressar
en virtut de liquidació o acta liquidació.
- El padró de l'Impost recollirà, entre altres elements, les quotes íntegres i les
resultants de l'aplicació de la bonificació, sent aquestes les exigides inicialment en
cursar a les entitats financeres els corresponents càrrecs de domiciliació.
- La bonificació es concedeix per raó de l'efectiu pagament verificat mitjançant
domiciliació. La no atenció de la domiciliació determinarà, per tant, la no obtenció de
la bonificació, a més de la baixa de la domiciliació per als successius exercicis.
- Les domiciliacions hauran de presentar-se de conformitat amb l'article 25 del
Reglament General de Recaptació (Reial Decret 939/2005, 29 de juliol), açò és, dirigint
la comunicació a l'òrgan de recaptació almenys dos mesos abans del començament del
període de cobrament. En qualsevol altre cas produirà efecte a partir del període
següent.
2.- Gaudiran d'una bonificació del 40% de la quota els pensionistes que acrediten degudament
que els ingressos familiars procedents d'aquestes prestacions no superen l'import de la pensió
mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec que anualment s'aproven per Llei.
Per a poder gaudir d'aquesta bonificació , es requerirà que l'interessat sol·licite davant
l'Administració Municipal abans del 30 de juny de cada any, justificant el seu dret mitjançant
els documents següents:
- Certificat d'habilitat, caixer o de l'organisme a través de què es perceba la pensió, que
acredite l'import total de les retribucions meritades en l'exercici immediat anterior a
què es refereix la quota. Tal requisit es farà extensiu als ingressos que perceben els
altres membres de la unitat familiar i que convisquen en la mateixa vivenda.
- Certificat de convivència referit a la vivenda per la qual se sol·licita la bonificació.
Únicament podrà sol·licitar-se la bonificació per a la vivenda habitual, definida aquesta d'acord
amb les normes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Per al còmput dels membres de la Unitat Familiar es tindrà en compte la definició que
estableix l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Article 9.- Infraccions i sancions.
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.

Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

5

