
2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DE
RESIDUS

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
D’acord amb el que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals
s'estableix la taxa per a la recollida de residus.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida de brosses
de vivendes susceptibles de ser habitades, allotjaments, locals, establiments i qualssevol altres immobles on
s'exercisquen  o  no  activitats  industrials,  comercials,  professionals,  artístiques  i  de  serveis.  A  tals  efectes
s'entendrà que no existeix prestació del servei de recollida de brosses, i per tant no es produeix el fet imposable
gravat per la taxa, quan l'habitatge, local o establiment es trobe a una distància superior a 500 metres respecte
al punt de recollida més pròxim.

2. A aquest efecte es consideren brosses els desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja
normal de locals o habitatges i s'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial,  enderrocs d'obres
detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius perillosos o la recollida dels quals o abocament
exigisca l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No estaran subjectes al pagament de la taxa els aparcaments, solars i les obres d'urbanització.

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refe-
reix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 general tributària que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades pel
servei de recollida de brosses.

2. Tindran la consideració de subjectes passius a títol de substituts del contribuent els propietaris dels habi-
tatges o locals, els qui podran repercutir, si escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

ARTICLE 4. QUANTIA
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa que es determinarà en funció de la naturalesa, destinació
de l'immoble i categoria del mateix.

1. Habitatges (acolliments a l'art. 4.2) 5,40 €

2. Habitatges (acolliments a l'art. 4.3) 17,10 €

3. Habitatges 34,20 €

4. Magatzems  use  particular,  establiments,  locals  o  un  altre  tipus  d'immobles   amb
accés independent i una superfície mínima de 5 m

22,50 €

5. Establiments i locals amb usos no compresos en els apartats següents 39,94 €

6. Bancs, cinemes, estacions d'autobusos i similars 164,41 €

7. Fàbriques 79,11 €

8. Magatzems de fruites, verdures tendisques d'ultramarins i carnisseries . 121,56 €



9. Cafès, bars 121,56 €

10. Fondes i hotels d'1 i 2 estrelles 128,32 €

11. Restaurants d'1 i 2 forquetes 128,32 €

12. Pubs i discoteques 164,41 €

13. Hotels de més de 2 estrelles 164,41 €

14. Restaurants de més de 2 forquetes 164,41 €

15. Supermercats i grans superfícies de fins a 500 m2 160,79 €

16. Supermercats i grans superfícies de 501 a 2000 m2 546,71 €

17. Supermercats i grans superfícies de 2001 a 3000 m2 803,99 €

18. Supermercats i grans superfícies de més de 3000 m2 1.061,26 €

2. La quota establida en el punt un de l'apartat anterior referida a habitatges, podrà aplicar-se a immobles que
constituïsquen la residència habitual del subjecte passiu de la taxa regulada en la presenta ordenança prèvia
contractació que la unitat de convivència acreditada mitjançant certificat, no és titular en concepte de propie -
tari, usufructuari o nus propietari, d'altres immobles diferents al que constitueix la seua residència habitual i no
percep rendes de qualsevol naturalesa superiors a l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM).

3. La quota establida en el punt dos de l'apartat anterior referida a habitatges, podrà aplicar-se als immobles
que constituïsquen la residència habitual  del  subjecte passiu de la taxa regulada en la present ordenança,
prèvia contractació que la unitat de convivència acreditada mitjançant certificat, no és titular, en concepte de
propietari, usufructuari o nus propietari, d'altres immobles diferents al que constitueix la seua residència habi-
tual i no percep rendes de qualsevol naturalesa superiors, segons els casos:

a ) Al resultat de multiplicar l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) vigent a la data de meri -
tació per 1,2 quan la unitat de convivència la constituïsca un únic membre.

b) Al resultat de multiplicar l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) vigent en la data de la meri -
tació per 1,8 quan la unitat de convivència estiga constituïda per 2 o 3 membres.

c) Al resultat de multiplicar l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) vigent en la data de la meri-
tació per 2,4 quan la unitat de convivència estiga constituïda per 4 o mes membres.

4. L'aplicació de les quotes 1 i 2. d’habitatges tindrà caràcter pregat i haurà de sol·licitar-se pel subjecte passiu.
Per a l'aplicació d'aquesta quota l'interessat haurà de presentar la seua sol·licitud, juntament amb la documen-
tació que acredite el compliment dels requisits establits en el paràgraf anterior, amb anterioritat a l'aprovació
del padró al fet que es refereix l'article 6.3 d'aquesta ordenança, assortint efectes únicament per a l'exercici en
què se sol·licita.

ARTICLE 5. MERITACIÓ

1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicie la prestació de servei, ente -
nent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estiga establit i en funciona -
ment el servei municipal de recollida de brossa domiciliàries en els carrers o llocs on figuren els habitatges o
locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.



2. Establit i en funcionament el referit servei, la meritació tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impo -
sitiu comprendrà l'any natural. Si a l'inici de la prestació del servei, el dia del començament no coincideix amb
el de l'any natural, es podrà prorratejar el càlcul de la quota per trimestres naturals.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ

1. El tribut es gestionarà a partir del padró anual exigint-se el seu cobrament mitjançant rebut. Una vegada
notificada individualment l'alta en el respectiu padró les successives liquidacions es notificaran col·lectivament.

2. S'emetrà un rebut per cada referència cadastral. Quan un mateix immoble es destine a diversos usos es girarà
un únic rebut al que se li aplicarà la tarifa de major import.

3. En els casos d'altes, baixes, canvis de titularitat o d'ús o qualsevol altra variació que afecte al padró de la taxa,
es duran a terme les modificacions corresponents, i faran efecte a partir del període de següent a aquell en què
l'administració hi ha tingut coneixement,  bé d'ofici o a instàncies de l'interessat.

4. S'atorga a la Junta de Govern Local la facultat de resoldre els dubtes o qüestions que plantege la interpre -
tació i aplicació de la present ordenança.

ARTICLE 7. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que les mateixes correspon-
guen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei general tributària. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 11 de novembre i ha entrat en vigor el dia 1 de gener
de 2004, romanent en vigor en tant no siga derogada total o parcialment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, s'entendran derogats automàticament tots els acords aprovats amb
anterioritat i que siguen contraris a la mateixa.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 30 de desembre del 2003.


