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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ARREPLEG ADA 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D ELS 
MATEIXOS 
 
Fonament legal 
 
Article 1.- Aquest ajuntament en ús de la facultat que li concedeix l’art. 133.2 de la 
Constitució Espanyola 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, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, i conforme al que preveu l’article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 
25/1998, de 13 de juliol, estableix la TAXA PER ARREPLEGADA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS MATEIXOS , l’exacció de la qual 
s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta Ordenança i en l’Ordenança fiscal general sobre 
gestió, recaptació i inspecció de tributs locals. 
 
Fet imposable 
 
Article 2.-   
 

1. El pagament de fet que determina la tributació per esta taxa ho constitueix el següent 
supòsit de prestació d’un servei públic de competència local: arreplegada de residus sòlids 
urbans, tractament i eliminació dels mateixos, previst en la lletra s) de l’apartat 4 de l’article 20 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 

 
2. Constitueix el fet imposable d’esta taxa, la prestació del servei de recepció obligatòria 

d’arreplegada de fems domiciliaris i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i locals o 
establiments on s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de 
serveis. 
A l’efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i deixalles 
d’alimentació i detritus procedent de la neteja normal de locals o vivendes, i s’exclouen de tal 
concepte els residus de tipus industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials 
contaminats, corrosius, perillosos o l’arreplegada o del qual abocament exigisca l’adopció 
d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 
 3. No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels 
següents serveis: 
- Arreplegada de fems i residus no qualificats de domiciliàries i urbans d’indústries, hospitals i 
laboratoris. 
-Arreplegada d’escòries i cendres de calefacció centrals. 
-Arreplegada de runes d’obres. 
 
Subjecte passiu 
 
Article 3.-  

1. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que 
sol.liciten o resulten beneficiades o afectades pel servei que presta l’Entitat local, conforme al 
supòsit que s’indica en l’article anterior. 



    AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT  (VALÈNCIA) 
C.I.F. P-4604200-H    PLAÇA PALAU, 4    COD. POSTAL 46812   TEL. 96 236 30 10    FAX 96 236 3141 

 
 2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les vivendes o 
locals els ocupants dels quals resulten beneficiats o afectats pel citat servei, els que podran 
repercutir, si és procedent, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Responsables 
 
Article 4.-  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38 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 
previstos en l’article 40 de la citada Llei. 
 
Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
Article 5.- D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
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 6.- 
 1. La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s’obtindrà per aplicació de les tarifes que 
s’especifiquen en l’apartat segon d’aquest article consistent en una quantitat fixa, per unitat del 
local que es determina en funció de la naturalesa i destí dels immobles. 
  
 2. A l’efecte s’aplicaran les següents tarifes: 
 
TARIFA  CONCEPTE EUROS 

1 Vivenda 41,31.- 
2 Vivenda i comerç/ vivenda despatx/ magatzems agrícoles 88,77.- 
3 Comerç o despatx professional/ magatzems agrícoles 70,26.- 
4 Bars 177,54.- 
5 Restaurants 192,95.- 
6 Supermercats 159,39.- 
7 Bancs 70,27.- 
8 Indústries 137,92.- 
9 Salons de menys de 50 comensals 229,69.- 
10 Salons de més de 50 comensals 261,90.- 
11 Comerços de comestibles 119,42.- 

 
Meritació 
 
Article 7.- Esta taxa es meritarà i naix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicie 
la prestació del servei, entenent-se iniciat, quan estiga establert i en funcionament el servei 
municipal d’arreplegada de fems. 
 
Declaració i ingrés 
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Article 8.- 
 
 1. Dins dels 30 dies hàbils següents a la data en què es merite per primera vegada la 
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en matrícula, presentant a l’efecte, la 
declaració d’alta i ingressant simultàniament la quota dels trimestres naturals que encara falten 
per a concloure l’any natural. 
 
 2. Quan es conega, ja d’ofici o per comunicació dels interessats variació de les dades 
figurades en la matrícula, es portaran a terme en esta les modificacions corresponents, que 
assortiran 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 anualment per mitjà de rebut derivat del padró. 
 

Infraccions i sancions 
 
 Article 9.- 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 disposa els articles 77 i 
següents de la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, 
conforme al que estableix l’article 11 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Vigència 
 
 Article 10.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, fins que s’acorde la 
seua modificació o derogació. 
 
Disposicions Finals 
 
 1. La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí 
Oficial de la Província de València” i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de 
1999 romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
 
 2. Contra l’acord definitiu i ordenança indicats, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu en forma i terminis que establisquen les normes reguladores de la dita jurisdicció. 
 
Aprovació 
 
 Esta ordenança, que consta de dotze articles i dos disposicions finals, va ser aprovada 
provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de novembre de 1998, no havent-
se formulat durant el període de 30 dies d’informació pública cap al.legació ni reclamació, sent 
definitiu l’acord adoptat. 
 
 
Última modificació 
 

� Acord de Ple de 27/12/2008. Publicat al BOP núm. 311 de 31/12/2008 
S’incrementen en un 3,6% (IPC interanual d’octubre de 2007 a octubre de 2008). 
 
Les tarifes de l’article 6.2 queden establertes: 
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TARIFA  CONCEPTE EUROS 

1 Vivenda 65,05.- 
2 Vivenda i comerç/ vivenda despatx/ magatzems agrícoles 139,80.- 
3 Comerç o despatx professional/ magatzems agrícoles 110,65.- 
4 Bars 279,57.- 
5 Restaurants 303,85.- 
6 Supermercats 251,00.- 
7 Bancs 110,66.- 
8 Indústries 217,03.- 
9 Salons de menys de 50 comensals 361,71.- 
10 Salons de més de 50 comensals 461,27.- 
11 Comerços de comestibles 188,06.- 

 
La taxa per tinença exclusiva de contenidors de fem quedarà establerta en 1035,01 € per any. 
 


