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Ajuntament de Fontanars dels Alforins 
Anunci de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre 
aprovació definitiva de la modificació d’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids ur-
bans. 

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari 
inicial de data 19 d’octubre del 2016, aprovatori de la modificació 
de l’ Ordenança Fiscal, el text íntegre de la qual es fa públic, per al 
seu general coneixement i en compliment del que disposa l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Article 1. Fonaments jurídics.
Fent 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, regu-
ladora de les Bases de Règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 20 i 57 del Text Refós de la Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, aquesta Entitat local establix la taxa per reco-
llida de residus sòlids urbans.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei públic 
de competència local la recollida i transport d’escombraries domici-
liàries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o 
establiments on s’exerceixen activitats industrials, comercials, pro-
fessionals, artístiques i de serveis, mitjançant el buidatge periòdic 
dels contenidors habilitats a aquest efecte.
A aquest efecte es considerarà com a local o habitatge que necessita 
el servei de recollida si disposa d’instal·lació de llum o d’aigua pota-
ble, i aquest habitatge o local es troba dins de l’àrea de recollida.
Amb aquesta finalitat, es consideren escombraries domiciliaries i 
residus sòlids urbans les restes i deixalles d’alimentació o detrits 
procedents de la neteja normal de locals o habitatges, i s’exclouen 
de tal concepte els residus industrials tòxics, runes d’obres, detrits 
humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos, la 
recollida dels quals o els abocaments exigisca l’adopció d’especials 
mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.
Article 3. Subjecte passiu.
Son subjectes passius contribuents d’aquesta taxa les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 35 de 
la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen els habitatges i 
locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques on es 
presta el servei, ja siga a títol de propietari o d’usufructuari, habita-
cionista, arrendatari o, fins i tot, de precari.
Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent els 
propietaris dels habitatges o locals dels quals els ocupants resulten 
beneficiats o afectats pel citat servei, que podran repercutir, si escau, 
les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte 
passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els 
articles 41, 42 i 43 da la Llei General Tributària.
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 previst en 
l’esmentada Llei.
Article 5. Quota tributaria.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, 
que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immo-
bles.
Es contemplen dos quotes tributàries diferents en funció de les des-
peses que comporta la prestació del servei en atenció a si s’ha cedit 
la gestió de l’Ecoparc al Consorci de Residus o no a data 1 de gener 
de l’exercici fiscal corresponent:
A) Cas que l’Ecoparc NO estiga cedit al Consorci de Residus a dia 
1 de gener.

Objecte tributari EUROS (€)

Habitatges situats al disseminat 38,13

Habitatges situats al nucli urbà 38,13

Perruqueries 61,02

Establiments d’alimentació 61,02

Establiments de restauració 198,31

Altres 99,15

B) Cas que l’Ecoparc estiga cedit al Consorci de Residus a dia 1 de 
gener.

Objecte tributari EUROS (€)

Habitatges situats al disseminat 28,98

Habitatges situats al nucli urbà 31,65

Perruqueries 51,26

Establiments d’alimentació 51,87

Establiments de restauració 178,48

Altres 84,28

Article 6. Dret a percebre la taxa.
Es produeix el dret a percebre 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 la recepció obligatòria del mateix, 
quan estiga establit i en funcionament el servici municipal 
d’arreplegada de residus sòlids urbans.
Establit i en funcionament el referit servici, les quotes es meritaran 
el primer dia de l’any natural.
Article 7. Declaració i ingrés.
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de 
sol·licitar prèviament la consegüent autorització, fent constar la si-
tuació del local o habitatge de la recollida. 
3. Comprovades les sol·licituds formulades, d’estimar-se conformes, 
es concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a 
l’interessat a fi que esmene les deficiències, i es girarà la liquidació 
complementària que procedeixi.
4. Les autoritzacions es concediran una vegada esmenades les di-
ferències i realitzat l’ingrés complementari. 
5. No es permetrà l’ocupació o utilització privativa fins que no 
s’efectue l’ingrés i es concedisca l’autorització. 
6. Autoritzada l’ocupació, en ser un servei obligatori, s’entendrà 
prorrogada automàticament mentre no se sol·licite la baixa per 
l’interessat del cessament de l’activitat, entenent a aquest efecte que 
no disposa de llum ni d’aigua. El mateix és aplicable per al canvi de 
titularitat i/o d’activitat. 
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del 
trimestre següent al període autoritzat. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa. 
8. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es 
faran efectives en via de constrenyiment, d’acord amb les normes 
del vigent Reglament General de Recaptació. 
9. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles 
quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de cons-
trenyiment, per a la declaració es formalitzarà l’oportú expedient, 
d’acord amb el que preveu l’esmentat Reglament. 
10. Quan es conega, ja d’ofici o per comunicació dels interessats 
qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula, es duran a 
terme en esta les modificacions corresponents, que produiran efectes 
a partir del període de cobrança següent al de la data en, que s’haja 
efectuat la declaració.
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Article 8. Infraccions i sancions.
En tot allò que faça referència a la qualificació d’infraccions tribu-
tàries, i a les sancions que a aquestes corresponguen en cada cas, 
s’estarà al que disposen els articles 191 i següents de la Llei General 
Tributaria.
Disposició final
Aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa 
de Recollida de Residus Sòlids Urbans entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2017.
Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs 
Contenciós–Administratiu davant de l’òrgan corresponent de la Ju-
risdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’este anunci, de 
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
A Fontanars dels Alforins, a 16 de desembre del 2016.—L’Alcalde, 
Julio Ramón Biosca Llin.
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