1.

Taxa per recollida d'escombraries.

Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.s), del text refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries
que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida de fem domiciliari i residus sòlids urbans d'habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis
2. Amb aquesta finalitat, hom considera escombraries i residus sòlids urbans les
restes i deixalles d'alimentació i detritus procedents de la neteja normal de locals o
habitatges i se n'exclouen els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, detritus
humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o si la recollida o
l'abocament dels quals exigeix l'adopció de mesures higièniques, profilàctiques o de
seguretat especials.
3. No està subjecta a la taxa de la prestació de caràcter voluntari i a instàncies de
part, els serveis següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans
d'indústries.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'enderrocs d'obres.
Art. 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què fa referència l'art. 33 de la Llei General Tributària que ocupen o utilitzen els
habitatges i locals ubicats als llocs, places, carrers o vies públiques on es preste el
servei, ja siga a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o àdhuc
de precari.
2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, que pot repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.
Art. 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què fan referència els arts. 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Són 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'art. 40 de la Llei General Tributària.
Art. 5è. Exempcions i bonificacions.
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Les unitats fiscals, els ingressos familiars de les quals siguen, en el seu conjunt,
inferiors al salari mínim interprofessional, se’ls aplicarà la quota reduïda.
S’aplicarà una bonificació del 30% a totes les tarifes, tret de les tarifes corresponents
a grans productors.
Article 6. Quota tributària
1.- La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que es
determina segons la naturalesa i destinació de l'immoble, prorratejant-se les baixes i
altes per trimestres naturals.
2.- Amb esta finalitat, s'aplica la tarifa següent:
2013
Tarifa
Reduïda
23,49
A
45,28
B
134,95
C
271,30
D
362,09
E
2.880,62
F
11.287,63
G
271,30
TARIFA REDUÏDA:
Per a rendes familiars que no ultrapassen el salari mínim interprofessional vigent en
cada exercici i vivendes de Bixquert.
TARIFA TIPUS A:
Residencial, despatxos d'activitats professionals, desenrotllades pel titular i un
auxiliar.
TARIFA TIPUS B:
Comprén les activitats següents:
Oficines, despatxos d'activitat professional no compresos en la tarifa anterior.
Comerç al detall de productes alimentosos i begudes, en establiment amb venedor,
com a fruiteries, carnisseries, pescateries, pastisseries, despatxos de pa vins i
begudes, comerç al detall de tèxtils, calçat, floristeries, drogueries, perfumeries,
ferreteries, bricolatge.
Servei de joc, espectacles i activitats recreatives: com cinemes, sales de ball, jocs de
bingo, instal·lacions esportives, gimnasos, etc.
TARIFA TIPUS C:
Activitats de restauració: com restaurants, cafeteries, cafés, bars, xocolateries,
gelateries, empreses de caterings, casinos, clubs i activitats assimilables
Activitats educatives: com guarderies, centres d'ensenyança, col·legis majors i
residències d'estudiants amb menjador, i activitats assimilables
TARIFA TIPUS D:
Activitats de serveis d'hostaleria: com hotels, hostals, pensions, fondes, residències
amb menjador, càmpings i activitats assimilables.
TARIFA TIPUS E:
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Activitats de comerç de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei: com
hipermercats, supermercats i centres comercials fins a deu activitats, grans
magatzems, cooperatives de consum, economats, etc.
TARIFA TIPUS F:
Activitats sanitàries i assistencials: com a hospitals, clíniques, centres residencials i
assistencials amb menjador.
Activitats de comerç: com a centres comercials amb més de deu activitats
TARIFA TIPUS G:
Bancs, discoteques, gasolineres, i resta d'activitats no compreses en cap dels grups
anteriors.
En els locals comercials on no es porte a terme cap activitat i així es justifique pel
propietari, la tarifa serà l’establerta com a tipus A.
Per a l’establiment de les tarifes no previstes en aquesta classificació, es tindrà en
compte el nombre de treballadors que intervenen en l’activitat, establint-se com a
criteri diferenciador la quantitat de huit treballadors.
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar esta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les tarifes
anteriors, però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50 kg./dia o els
300 litres/dia en volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els següents paràmetres:
Preu total per quilogram (Pu): 0,1153€
Penalització per volum (Pv): s’estableix en 306,83€ a l'any per unitat addicional de
contenidor de 1000 litres i en 110.46€ l’any per unitat addicional de contenidor de
360 litres.
En el cas de reposició de contenidors per causes imputables al productor s’aplicarà,
en la liquidació de la taxa, un import por contenidor reposat igual al vigent per
penalització per volum.
Mitjana de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles
recol·lectors; esta mesura serà realitzada directament per l'Ajuntament o a instància
dels particulars i comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris efectuats
almenys en un període de dues setmanes representatives de producció.
Així doncs, la tarifa a aplicar resultarà ser:
TARIFA = (PMD * PU * 365) + PV
Aquesta tarifa es prorratejarà en l'exercici d'implantació, descomptant-se la tarifa
inicialment abonada pel productor.
La tarifa així establida continuara vigent per al productor, i únicament s'actualitzarà
anualment el preu total per quilogram.
La producció mitjana diària quedarà vigent, com a mínim durant 6 mesos des del
moment de la seua avaluació, i regirà mentre no es modifique. Tant l'Ajuntament
com els particulars, podran sol·licitar la revisió d'aquesta producció mitjana i l'ajust
de la tarifa corresponent.
A fi de quantificar adequadament les produccions, l'ajuntament facilitarà als
productors especials contenidors personalitzats que hauran d'ubicar-se en l'interior
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dels centres de producció i ser lliurats als serveis de recollida segons l'horari de
recollida que els fixen els serveis tècnics municipals.
3.- Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les baixes
com les altes es prorrategen per trimestres naturals.
Art. 7è Meritació
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què hom
contracta el servei d'aigua potable.
Art. 8è. Ingrés.
El cobrament de les quotes es fa anualment per mitjà d'un rebut derivat de la
matrícula.
Art. 9è. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, com també a les sancions que hi
corresponen en cada cas, regeix els arts. 77 i ss. de la Llei General Tributària.
Art. 10. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir del 1 de gener 2014 i vigeix fins a ser
modificada o derogada expressament.
(Última modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província 29/12/2017)
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