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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM

ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURA

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 allò disposat als
articles 15 i 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la "Taxa per Recollida de Fem ", que es regirà per la present ordenança fiscal,
(atenent allò previst a l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988).

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
1.-

Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de

recollida de fem a domicili i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i locals o establiments on
s'exerceix en activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2.-

A tal efecte, es consideraran fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes de desperdicis

d'alimentació i detritus procedents de la neteja normal de locals o vivendes i s'exclueixen a tal
concepte els residus de tipus industrial, escombraries d'obres, detritus humans, matèries i materials
contaminats, corrosius, perillosos o que la recollida o vessaments exigisca l'adopció d'especials
mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3.-

No està subjecta a la taxa de la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels

següents serveis:
a) Recollida de fem i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'escombraries d'obres.
4.-

S’entendrà que no existeix el fet imposable en els supòsits de vivendes i locals comercials que

no reunisquen les condicions d’habitabilitat necessàries, a tal efecte es presumeix que no tenen les
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condicions d’habitabilitat quan no disposen de subministrament d’energia elèctrica i/o aigua potable,
la qual cosa s’acreditarà mitjançant document emès per les empreses subministradores.
ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS.

1.-

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es

refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen les vivendes i locals ubicats en el
lloc, places, carrers o vies públiques en que es preste el servei, ja siga a títol de propietari o de
usufructuari, habitacionista, arrendatari o, inclús de precari.
2.-

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les vivendes

o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles,
beneficiaris del servei.

ARTICLE 4.- RESPONSABLES.
1.-

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones

físiques i jurídiques a què es referix els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributaria.
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 allò que senyala
l'article 40 de la Llei General Tributària.
3.-

El dipòsit de fem es realitzarà a partir de les 21 hores.

Cas d'existir contenidors municipals, el fem haurà de ser dipositat obligatòriament amb bosses
tancades. Al llocs on no es dispose de contenidors municipals els immobles comprensius de quatre
vivendes o més, hauran de realitzar el dipòsit en poals o contenidors propis, amb la suficient capacitat.
ARTICLE 5.- BONIFICACIONS.
Atenent a criteris de capacitat econòmica conforme estableix l'article 24,4 del RD Legislatiu 2/2004 de
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'aplicarà una
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reducció subjectiva del 50% de la tarifa a aquells contribuents (jubilats i/o pensionistes) que reunisquen
les següents condicions:
- Que obtinguen ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, quantitat que s’incrementarà
anualment de conformitat amb la llei d’acompanyament de pressupostos. Si el sol·licitant conviu amb
una unitat familiar en la que tots siguen jubilats i/o pensionistes, i sempre que s'acomplisquen les
demés condicions, aquesta quantitat es vora incrementada pel coeficient 1.8 x nombre de membres de
la unitat familiar distints del sol·licitant.
- No posseïsquen més bens de naturalesa urbana que la vivenda on habiten
- No posseïsquen bens de naturalesa rústica superiors a tres fanecades -en la unitat familiar existisca un
o més membres jubilats i/o pensionistes en situació no activa
- No depenguen econòmicament d'altres persones

ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTARIA
1.- La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, d'acord amb el següent:
GRUP

DESCRIPCIÓ

EUROS
UNITAT

1

RESIDENCIAL (Vivendes de caràcter familiar i d'ocupació temporal i d'esplai.)

28,00 €

2

COMERÇOS EN GENERAL (Tendes roba, regals, joieries, ferreteries ...)

110,00 €

3

OFICINES (Despatxos, bancs, gestories, immobiliàries...)

103,56 €

ESTABLIMENTS ACTIVITATS PROFESSIONALS (Perruqueries, c d'estètica,
4

clíniques...)

103,56 €

5

HOSTELERIA I OCI (Restaurants, bars, cafeteries...)

5,1

Fins a 100 m2 de superfície del local

146,97 €

5,2

De 101 a 200 m2 de superfície de local

189,95 €

5,3

Més de 200 m2 de superfície del local

242,18 €

6

TALLERS DE REPARACIÓ, VENDA I SEMBLANTS

6,1

Fins a 100 m2 de superfície del local

146,97 €

6,2

De 101 a 200 m2 de superfície de local

189,95 €

6,3

Més de 200 m2 de superfície del local

242,18 €
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7

INDÚSTRIES EN GENERAL

7,1

Fins a 100 m2 de superfície del local

146,97 €

7,2

De 101 a 200 m2 de superfície de local

189,95 €

7,3

Més de 200 m2 de superfície del local

242,18 €

8

COMERÇOS I INDÚSTRIES D' ALIMENTACIÓ I SEMBLANTS

8,1

Fins a 100 m2 de superfície del local

146,97 €

8,2

De 101 a 200 m2 de superfície de local

189,95 €

8,3

Més de 200 m2 de superfície del local

242,18 €

2.-

En atenció a les comprovacions i informes tècnics escaients i sempre que la generació de fem

siga considerable (més de 10000 quilograms/trimestre de fem generat), la quota tributària d'aquesta
taxa respecte de les activitats que pertanyen als grups 5, 6, 7 i 8 dalt detallats, es calcularà en funció
dels quilograms de fem generats, atenent la informació subministrada mensualment per l'empresa que
gestione el servei de recollida de fem, essent el preu per quilogram de fem de 0,08769.- €.
3.-

Atenent els informes tècnics escaients, els locals on es desenvolupen activitats econòmiques

que es troben en la situació detallada a l'apartat 2 d'aquest article, hauran de sol·licitar obligatòriament
a l'Ajuntament els CONTENIDORS D'ÚS EXCLUSSIU necessaris i hauran de satisfer l'import corresponent
que s’estarà d’acord amb el preu de mercat dels contenidors en la data en què se sol·liciten.
Cas de causar baixa en el servei de recollida de fem, s’exigirà com a requisit previ la devolució del
contenidor a l'Ajuntament de Bellreguard, procedint aquest amb la devolució, si s'escau, de l'import
corresponent.

4.-

Quan en una activitat econòmica es desenvolupe dins la vivenda habitual, s'aplicarà la quota

tributària d'acord amb l'establert al quadre de tarifes respecte de l'activitat econòmica que s'hi
desenvolupe.
5.-

Quan es desenvolupe més d'una activitat econòmica dins un mateix local, atenent les

diverses activitats que s'hi desenvolupen, s'aplicarà la quota tributària més alta d'acord amb
l'establert al quadre de tarifes.
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ARTICLE 7.- DEVENGAMENT
1.-Es devengarà la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en que s'inicie la prestació del
servei, entenent-se iniciada, donada la natura de la recepció obligatòria del mateix, quan estiga
establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fem domiciliari en els carrers o llocs on
figuren les vivendes o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa, tot d'acord amb el següent:
a) Cas de vivendes, es considerarà iniciada l'obligació de contribuir des de la data de concessió de la
corresponent llicència d'ocupació.
b) Cas de locals o establiments d'ús industrial, d'oficines, comercials, d'espectacles, d'oci, d'hostaleria,
sanitaris, culturals i d'edificis singulars, es considerarà iniciada l'obligació de contribuir des de la data
d'inici de l'activitat.
2.-Establert i en funcionament l'esmentat servei, el devengament tindrà lloc l'1 de gener de cada any, i
el període impositiu coincidirà amb l'any natural o trimestral, tot d'acord amb el següent:
a) Quan la quota de tarifa siga una quantitat fixa, per unitat dels locals que d'acord l'establert a
l'apartat 1 de l'article 6é d'aquesta ordenança, el període impositiu coincidirà amb L'ANY NATURAL.
b) Quan la quota de tarifa siga resultat d'aplicar l'establert a l'article 6é apartat 2, el període impositiu
coincidirà amb el TRIMESTRE NATURAL.
3.-Quan el devengament es produïsca amb posterioritat a l'1 de gener de cada any, s'aplicarà el
següent:
a) Quan quota de tarifa siga una quantitat fixa, per unitat dels locals que d'acord l'establert a l'apartat 1
de l'article 6é d'aquesta ordenança, la primera quota se calcularà proporcionalment al número de
semestres naturals que resten fins a finalitzar l'any, incloent el semestre d'inici d'ús del servei.
b) Quan la quota de tarifa siga resultat d'aplicar l'establert a l'article 6é apartat 2, la primera quota se
calcularà, si s'escau, en funció dels quilograms de fem generats en el trimestre en què cause l'alta.
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ARTÍCLE 8.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot allò relacionat amb la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes correspondran en cada cas, s'atendrà allò disposat als 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 al Butlletí Oficial de la
Província i serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2013, mantenint-se en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.

