
 

 

 

                   

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
 

 

 
Plaça Major, 2  ·  46723 ALMOINES (València)  ·  Telèfon: 96 280 42 14  ·  Fax: 96 280 43 21  ·  almoines@cv.gva.es  ·   

www.almoines.es 

 

2.1 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE FEM 

 
    

Data d’aprovació: 27/07/1989  
Publicació BOP: 31/12/1990  
Data aplicació: 01/01/1991  
Modificació per acord de data: 10/11/2005  
Publicació BOP: 29/12/2005  
Data aplicació: 01/01/2006  
Modificació per acord de data: 30/03/2006  
Publicació BOP: 03/07/2006  
Data aplicació:01/01/2007  
Modificació per acord de data: 22/10/2012  
Publicació BOP:  núm. 310.29/12/2012  
Data aplicació:01/01/2013 
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Taxa per arreplegada de fems. Ordenança reguladora 
 
Article 1 Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa 
els articles  15 a 19 de la llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este 
Ajuntament establix la taxa per arreplegada de fems, que es regirà per la present ordenança fiscal, 
les normes de la qual atenen al que prevé l'article 58 de la citada llei 39/88 
 
Article 2 ( nova redacció) 
 
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús i/o disponibilitat del servici, de recepció obligatòria, 
d'arreplega de residus sòlids urbans que es generen o puguen generar-se en vivendes així com en 
locals i instal·lacions o establiments de qualsevol tipus, s' exercisquen o no activitats comercials, 
industrials, de servicis o altres econòmiques.  
 
2. A tals efectes es consideraran residus urbans les restes i desperdicis de consum i alimentació i 
detritus procedent de la neteja normal de vivendes, locals i instal·lacions o establiments; s'exclouen 
de tal concepte els residus de tipus industrial, runes d'obres, detritus humans i/o animals, matèries i 
materials contaminats, corrosius, perillosos o l'arreplega o abocament dels quals exigisca l'adopció 
d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.  
 
3. L'obligació de contribuir naixerà amb la disponibilitat del servici, des del moment que s'inicie la 
prestació del mateix, amb independència del nivell d'utilització efectiva. A este efecte, es 
considerarà que s'ha iniciat la prestació des de que està establit i en funcionament el servici 
municipal d'arreplega de residus urbans en els carrers o llocs on es troben les vivendes, locals i 
instal·lacions o establiments.  
 
4. Són supòsits de no subjecció els següents:  
 
a) Immobles declarats en ruïna.  
 
b) Les vivendes o locals que no tinguen aigua i llum, sempre i quan no es constate un efectiu ús de 
l'immoble. A estos efectes, excepte prova en contra es presumirà que es disposa dels assenyalats 
subministraments, precedint-se si és el cas a l'alta en el padró, quan existisca títol que habilite per a 
l'obtenció del subministrament (així, quan s'obtinga la llicència de primera ocupació, d'instal·lació o 
d'obertura, o la qualificació de VPO, i, així mateix, quan es formule declaració responsable de 
llicència de segona o posteriors ocupacions o d'activitat). En tot cas, la baixa per no subjecció tindrà 
efectivitat només a partir d'exercici de la corresponent sol·licitud, aplicant-se al propi any de 
sol·licitud quan s'acredite la situació de l'immoble determinant de la no subjecció a 1 de gener del dit 
any.  
 
Article 3 Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
referix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen les vivendes i locals 
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ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques que es preste servici, ja siga a títol de 
propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari, o inclús de precari 
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les vivendes 
o locals, que podrà repercutir, si és procedent, les quotes satisfetes sobre els usuaris 
d'aquelles, beneficiaris del servici 
 
Article 4 Responsables 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de 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 
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària 
 
Article 5 Execcions 
 
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagen siguts declarats pobres per 
precepte legal, estiguen inscrits en el padró de beneficència com a pobres de solemnitat, o 
obtinguen ingressos anuals inferiors als que corresponguen al salari mínim interprofessional 
 
Article 6 Quota Tributària 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la categoria del lloc, plaça, carrer o via pública 
on estiguen ubicats aquells 
 
A l'efecte, s'aplicarà la següent tarifa: 
 

Vivendes de caràcter familiar 36 

Bars i Restaurants 134 

Cafeteries 104 

Bancs, Caixes d’Estalvi i Farmàcies 134 

Locals de gestió administrativa, despatxos de professió liberal 104 

Comerç de pa i bolleria i comerç de fruites i verdures 119 

Pescateria i carnisseria 96 

Serveis de perruqueria i bellesa 96 

Altres comerços i locals industrials 155 

 
 
NORMES DE GESTIÓ 
 
Article 6 bis ( afegit ) 
 
1. Quan en un immoble es realitze més d'una activitat per un mateix subjecte passiu de les 
establides en les tarifes anteriors, es tributarà per aquella de major import.  
 
2. Quan una mateixa unitat urbana s'ocupe al mateix temps com a vivenda i per a l'exercici de 
qualsevol activitat, únicament tributarà per la quota que li corresponga per la dita activitat.  
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3. Els immobles tributaran per finca registralment independent a excepció de què s'hagen subdividit, 
sempre que tinguen accés independent per a cada un i no es troben comunicades entre si.  
 
MERITACIO I DEVENGO 

Article 7 (nova redacció) 
 
7.1.-Es meritarà la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment de que s'inicie la 
prestació del servici, entenent-se iniciada, vista la  seua naturalesa de recepció obligatòria, 
quan estiga establit i en funcionament el servici municipal. 
 
7.2.-Establits i en funcionament el referit servici, el devengo successiu tindrà lloc l’ 1 de 
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 

7.3.- A l’inici de la prestació del servei, si el dia del començament no coincideix amb l’any 
natural, les quotes es calcularan proporcionalment al número de trimestres que falten 
per finalitzar l’any, inclòs el del començament del servici. 

 
DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
Article 8  
 
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 
corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota del primer trimestre 
 
8.2.-Quan es conega, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol 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 cobrament  següent al de la data en què s'haja 
efectuat la declaració. 
 
8.3.-El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment  per mitjà de rebut derivat del padró, 
menys la primera vegada, que es realitzarà mitjançant liquidació notificada al contribuent de 
conformitat amb allò establert a l’article 102 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 9 Infraccions i sancions 
 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries així com de les sancions que a 
les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposa els articles 77 i següents de la 
llei General  Tributària 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el “butlletí 
oficial” de la província i serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener de 2014, romanent  en vigor 
fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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