AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OT17 Taxa per prestació del servici d'arreplega domiciliària de fem o residus
sólids urbans

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI D’ARREPLEGA DOMICILIÀRIA
DE FEM O RESIDUS SÒLIDS URBANS
Fonament legal i objecte
Article 1.
Exercitant la facultat reconeguda en l’Art. 106 de la Llei 7/85 de 2 d’Abril i
Art. 57 del 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; i
complint al que disposen els articles 15 a 19 tots ells del propi Reial Decret
Legislatiu 2/2004, s’establix en este terme municipal, una Taxa pel servici
d’arreplega domiciliària de fem o residus sòlids urbans.
Article 2.
Donat el caràcter higienicosanitari i d’interés general, el servici és
d’obligatòria aplicació i pagament per a tota persona física o jurídica sense
cap excepció.

Obligació de contribuir
Article 3.
1. El fet imposable ve determinat per la prestació del servici
d'arreplega directa, transport i abocament dels fems domiciliaris de
vivendes susceptibles de ser habitades habitual o temporalment,
allotjaments i qualssevol altres locals o establiments on
s'exercisquen o no activitats comercials, industrials, professionals i
de servicis, declarant-se de recepció obligatòria la prestació del
servici.
Queden dins de l'àmbit d'aplicació d'esta Ordenança els rebutjos i
residus sòlids produïts com a conseqüència de les següents
activitats i situacions:
a) Domiciliàries.
b) Comercials i de servicis.
2. L'obligació de contribuir, naix amb la prestació del servici per tindre
la condició d'obligatòria i general, entenent-se utiltzat pels titulars
de vivendes i locals existents en la zona que cobrisca l'organització
del servici municipal, no sent admissible l'al.legació que pisos o
locales romanen tancats o no utilitzats per a eximir-se del pagament
de la present taxa.
3. Subjetes passius. La taxa recau sobre les persones que posseïxen o
ocupen per qualsevol títol vivendes o locals on es preste el servici.
En concepte de subjetes passius substituts, venen obligats al
pagament els propietaris dels immobles beneficiats pel servici,
sense perjuí del dret a repercutir la taxa sobre els inquilins o
arrendataris.
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Bases i tarifes
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat urbana que
es determinarà en funció de la naturalitza i destinació dels immobles, és a
dir, s'emetrà un rebut per cada referència cadastral que inclourà la
totalitat d'unitats urbanes que ho componen.
Tarifes aplicables d'esta Taxa són les següents:
1. Vivendes: ..................................................................................51,12 €
2. Comerç d'alimentació, supermercats i semblants:
a) Menys de 100 m2: .........................................................102,24 €
b) De 100 a 200 m2: ..........................................................153,37 €
c) De 201 a 400 m2: ..........................................................230,04 €
d) Mes de 400 m2...............................................................345,07 €
3. Comerç de productes no alimentaris, oficines, entitats bancàries,
altres servicis:
a) Menys de 100 m2: ...........................................................76,68 €
b) De 100 a 500 m2: ..........................................................115,02 €
c) De 501 a 1.000 m2: .......................................................172,54 €
d) Mes de 1.000 m2............................................................258,80 €
4. Bars, cafeteries, restaurants, pubs i semblants:
a) Menys de 100 m2: .........................................................102,24 €
b) De 100 a 200 m2: ..........................................................153,37 €
c) De 201 a 500 m2: ..........................................................230,04 €
5. Residències y establiments hotelers i semblants:
a) Mínim: ............................................................................102,24 €
b) Per cada plaça hotels, residències i semblants...................6,39 €
c) Per cada plaça càmping i semblants:.................................1,06 €
6. Locals industrials:
a) Menys de 1.000 m2: ........................................................98,88 €
b) De 1.001 a 10.000 m2: ..................................................197,76 €
c) Mes de 10.000 m2: ........................................................296,64 €
7. Centres culturals, educatius, sanitaris, socials i semblants:
a) Menys de 200 m2: .........................................................102,24 €
b) De 201 a 1.000 m2: .......................................................153,37 €
c) Mes de 1.000 m2: ..........................................................230,04 €
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d) Mes de 500 m2...............................................................345,07 €
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8. Locals sense activitat:.........................................................51,12 €

Administració i cobrança
Article 5. Padró i Altes.
Es formarà un Padró en què figuraran els contribuents afectats i les quotes
respectives que es liquiden, per aplicació de la present Ordenança; una
vegada inclòs en el Padró no serà necessària cap notificació personal.
L'alta en la referida taxa es durà a terme d'ofici en el moment en què
l'immoble s'incloga en el Padró Fiscal de l'impost de Béns Immobles de
Naturalesa Urbana. En cas de modificació o alta pel canvi de la naturalesa
del local com a conseqüència de l'obtenció de llicència d'activitat o
equivalent, es produirà des de la data del dit atorgament o obertura del
mateix.
Article 6. Baixes i Modificacions.
Haurà de ser instada per l'interessat per mitjà de sol·licitud de modificació
o baixa, aportant la documentació que acredite tal circumstància. Les
baixes hauran de cursar-se, abans de l'últim dia laborable del respectiu
exercici per a produir efectes a partir del següent. Els que incomplisquen
tal obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció.
No obstant aquelles sol·licituds que es referisquen a l'exercici anterior, que
es presenten durant el primer trimestre de l'exercici en curs, i que
estiguen degudament acreditades, causaran efectes dins del mateix.
Article 7.

Article 8. Meritació i Gestió.
1. La taxa per prestació del servici d'arreplega de fems es meritarà per
anys complets el dia primer de cada exercici, sense perjuí que dins
de tal unitat puguen ser dividides per semestres.
2. A l'inici de la prestació del servici, si el dia del començament no
coincidix amb el de l'any natural, les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a
finalitzar l'any, inclòs el del començament del servici.
3. Quan en un immoble es realitze més d'una activitat per un mateix
subjecte passiu, es tributarà únicament per la de major import.
4. Quan en una mateixa unitat urbana s'ocupe al mateix temps com a
vivenda i per a l'exercici de qualsevol activitat, únicament es
tributarà per la quota que li corresponga per la dita activitat.
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Les altes que es produïsquen dins de l’exercici, produiran efectes des de la
data en què nasca l’obligació de contribuir, per l’Administració es liquidarà
en tal moment de l’alta, la Taxa procedent i quedarà automàticament
incorporat al Padró per a següents exercicis.
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5. S'entendrà que en una mateixa referència cadastral hi ha dos o mes
vivendes o locals quan les vivendes siguen beneficiàries de dos o
més servicis de subministrament d'aigua potable o d'electricitat.
6. Els immobles destinats a magatzem-garatge ubicats en el mateix
edifici on es trobe la vivenda principal, el de la qual titular cadastral
siga el mateix, serà considerat accessori a la vivenda, no estant
subjectes a esta taxa.
7. Aquells immobles que no siguen beneficiaris del servici de
subministrament d'aigua potable, amb la sol·licitud prèvia dins del
primer trimestre de l'exercici, no estaran subjectes a la present taxa.
Article 9.
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seua
pròrroga, es faran efectives per la via de constrenyiment, d’acord amb les
normes del Reglament General de Recaptació.

Partides fallides
Article 10.
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que
no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a
la declaració de les quals es formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb
allò que s’ha previngut en el vigent Reglament General de Recaptació.

Exempcions
Article 11. Exempcions

2. Excepte els supòsits establits en el número anterior, no s’admetrà,
en matèria de taxes, cap benefici tributari.

Infraccions i defraudació
Article 12. Infraccions
En tot el que es referix a infraccions, les seues distintes qualificacions, així
com les sancions que a les mateixes puguen correspondre, i procediment
sancionador, caldrà ajustar-se al que disposa l’Ordenança General de
Gestió, Recaptació i Inspecció d’este Ajuntament i subsidiàriament la Llei
General Tributària, tot això sense perjuí de en quantes altres
responsabilitats civils o penals puguen incórrer els infractors.
VIGÈNCIA.- La present Ordenança començarà a regir des de l’un de gener
de 1990 i romandrà vigent, sense interrupció, fins que no s’acorde la seua
modificació o derogació.
APROVACIÓ.- La present Ordenança va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 d’Octubre de 1989.
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES
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1. Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma, i Província a què
este Municipi pertany, així com qualsevol Mancomunitat, Àrea
Metropolitana o una altra Entitat de què forma part, per tots els
aprofitaments inherents als servicis públics de comunicacions que
exploten directament i per tots els que immediatament interessen a
la seguretat i defensa nacional.
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DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d’octubre
de 1989, ha sigut objecte de modificació per acords plenaris de dates 26
d’octubre de 1995, de 31 d’octubre de 1996, de 30 d’octubre de 1997, de 25
de juny de 1998, de 26 de novembre de 1998, de 27 de gener de 2000, de
26 de novembre de 2000, de 25 d’octubre de 2001, de 28 de novembre de
2002, de 30 d’octubre de 2003, de 28 d’octubre de 2004, acord plenari de
27 d’octubre de 2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006, acord plenari
de 25 d’octubre de 2007, acord plenari de 30 d’octubre de 2008, acord
plenari de 29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28 d’octubre de 2010,
acord plenari de 25 d'octubre de 2012, acord plenari de 31 d'octubre de
2013, acord plenari de 30 d'octubre de 2014 i acord plenari de 27 d’octubre
de 2016.
Xilxes, a 27 d’octubre de 2016.
EL SECRETARI,
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