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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS 

SÒLIDS URBANS A DOMICILI, URBANS I INDUSTRIALS EN ECOPARC, 
TRACTAMENT  

I ELIMINACIÓ DELS MATEIXOS. 
 

 

____ 

 

 

Fonament legal 
 

 Article 1r.- Esta entitat local, d'acord amb el que disposa l'article 106, apartat 1, 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la 

facultat reglamentària que li atribueix l'article 15, apartat 1, del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 

d'acord amb el que preveu l'article 20 del mateix, establix la TAXA PER RECOLLIDA 

DE RESIDUS SÒLIDS URBANS A DOMICILI, URBANS I INDUSTRIALS EN 

ECOPARC, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS MATEIXOS, l'exacció de la qual 

s'efectuarà amb subjecció al que preveu esta ordenança. 

  

Fet imposable 
 

 Article 2n.- El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el 

constitueix el següent supòsit de prestació d'un servici públic de competència local: 

Recollida de residus sòlids urbans a domicili, urbans i industrials en ecoparc, tractament 

i eliminació dels mateixos, previst en l'apartat 4 de l'article 20 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals.   

 

Subjecte passiu 
 

 Article 3r.- 1.  Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les 

persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 35 de la Llei 

General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel servici que 

presta l'entitat local, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior.  

            2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris 

de les vivendes o locals els ocupants dels quals resulten beneficiats o afectats per 

l'esmentat servici, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius 

beneficiaris. 

 

Responsables 

 

 Article 4t.- 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del 

subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referix l'article 42 de la Llei 

General Tributària. 
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 2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones i entitats a què 

es referix l'art. 43 de l'esmentada Llei, en els supòsits i amb l'abast previstos en el 

mateix. 

 

Exempcions, reduccions i bonificacions 
 

 Article 5t.- D'acord amb el que estableix l'article 9 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que 

els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació 

de Tractats internacionals. 

 

 

 Quota tributària 
 

  Article 6t.- La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà per aplicació 

de la tarifa següent: 

Classe 
Preu Mensual 

Taxa fem Taxa ecoparc 

Familiar 7,81686 euros 1,89662 euros 

Unipersonal 3,70274 euros 0,89841 euros 

Locals comercials  5,34836 euros 1,29769 euros 

Grans establiments 51,42704 euros 12,47787 euros 

Familiar + local comercial 13,16524 euros 3,19431 euros 

Bar – Cafeteria 18,51372 euros 4,49203 euros 

Familiar + bar 26,33509 euros 6,38865 euros 

Local comercial + unipers. 9,05111 euros 2,19610 euros 

 

 

Meritació 
 

 Article 7m.- 1. Es meritarà la taxa i naix l'obligació de contribuir des del 

moment que s'inicie la prestació del servici, entenent-se iniciada, donada la naturalesa 

de recepció obligatòria del mateix, quan estiga establit i en funcionament. 

            2. Establit i en funcionament el referit servici, les quotes es 

meritaran el primer dia de cada trimestre natural, llevat que la meritació de la taxa es 

produïra després de la dita data, i en este cas la primera quota es meritarà el primer dia 

del trimestre següent.  

  

Declaració i ingrés 

 

 Article 8u.- 1. Els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró 

fiscal corresponent, presentant a este efecte, la corresponent declaració d'alta, en el 

termini de 15 dies hàbils següents a la data d'alta en el padró municipal d'habitants o 

posada en servici d'activitat en local o indústria, així com per la seua simple ocupació. 

         2. Quan es conega, ja d'ofici o per comunicació dels interessats 

qualsevol variació de les dades figurades en el padró fiscal, es duran a terme en este les 
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modificacions corresponents, que produiran efectes a partir del període de cobrança 

següent al de la data en què s'haja efectuat la declaració.  

      3. El cobrament de les quotes s'efectuarà trimestral, per mitjà de rebut 

derivat del padró fiscal. 

 

Infraccions i sancions 

 

 Article 9é.- En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i 

les sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que disposen els 

articles 181 i següents de la Llei general tributària i en les disposicions que la 

complementen i desenvolupen, d'acord amb el que estableix l'article 11 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. 

 

 

Vigència 
 

 Article 10é.- La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el 

“Butlletí Oficial” i començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener del 2005, fins que 

s'acorde la seua modificació o derogació. 

 

Aprovació 
 

 Esta ordenança, que consta de deu articles, fou aprovada pel Ple de la corporació 

en sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2.004.  

 

 

Modificacions  
 

 Es modifica l'article 6, per acord del Ple d'esta corporació en data 27 de 

novembre del 2007. Es publica la dita modificació en el Butlletí Oficial de la província 

de València, número 60, en data 11 de març del 2008. 

 Advertit error, es produeix modificació sobre rectificació d'error en dit article, en 

data 22 de maig del 2008 i número 121 del Butlletí Oficial de la província de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 


