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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Guardamar de la Safor

EDICTO
En compliment de l’article 169.1, por remissió del 177.2, del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al no a haver-se presentat
al·legacions durant el termini d’exposició pública ha quedat automàtiOrdenança reguladora de la taxa per arreplega de fems.
Article 1r.Fent 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 disposen
els articles 15 al 21 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per arreplega de fems’,
que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
atenen a allò que s’ha previngut per l’article 58 de l’esmentada Llei
39/88, en relació amb l’article 20, 1 B) i 20, 4 s) del mateix text legal,
en la nova redacció donada per la Llei 25/98, de 13 de juliol.
Article 2n.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei
de recepció obligatòria d’arreplega de fems domiciliaris i residus
sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on
s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístics
i de serveis.
2.- A aquest efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids
urbans les restes de deixalles d’alimentació o detritus procedents de
la neteja normal de locals i habitatges i s’exclouen de tal concepte els
residus de tipus industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i
materials contaminats, corrosius, perillosos o l’arreplega o abocament
dels quals exigesca l’adopció d’especials mesures higièniques,
3.- No està subjecta a la taxa la prestació de caràcter voluntari i a
instància dels serveis següents:
d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Arreplega d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Arreplega de runes d’obres.
d) Arreplega d’efectes domiciliaris, com ara mobles, electrodomèstics
o semblants.
Estos serveis es realitzaran amb la sol·licitud prèvia del particular
interessat, dirigida a l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 24
hores a la seua prestació.
Article 3r.- Subjectes passius
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària, que ocupen o utilitzen les habitatges i locals ubicats en
els llocs, places, carrers o vies públiques en què es preste el servei, ja
siga a títol de propietari o d’usufructuari, habitacionista o arrendatari,
inclòs de precari.
2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent,
el propietari de les habitatges o locals que podran repercutir, si és
del servei.
Article 4t.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles
38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- 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 5t.- Exempcions:
La present ordenança no contempla cap tipus d’exempció
Article 6º- Quota tributaria
local que es determinarà en funció de la natura i dels immobles.
2. A tal efecte, s’aplicarà la següent Tarifa:
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CONCEPTE

Habitatges de caràcter familiar, apartaments i
similars.
Restaurants, cafeteries i Comerços Alimentaris.
Comerços

QUOTA ANUAL

44 €
327 €
183 €

3º. La quota anual, es prorratejarà semestralment, segons l’alta del
Bé Immoble i l’obtenció de la Llicencia d’ocupació del bé immoble
en aquest Municipi.
Article 7.- Meritació.
L’obligació de contribuir naixerà des que tinga lloc la prestació dels
serveis, si bé s’entendrà, donada la naturalesa de recepció obligatòria
de l’arreplega de fems, que tal prestació té lloc quan estiga establert i
els contribuents subjectes a la Taxa. El període impositiu comprendrà
l’any natural i es meritarà l’1 de gener de cada any, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en el servei, i en aquest cas es prorratejarà
la quota per trimestres naturals.
Article 8.- Terminis i forma de declaració i ingressos.
1. Totes les persones obligades al pagament d’este tribut, hauran de
presentar en el termini de trenta dies en l’Administració Municipal,
declaració de les habitatges o establiments que ocupen, per mitjà
d’escrit dirigit al Sr. President de la Corporació. Transcorregut tal
termini sense haver-se presentat la declaració, l’Administració sense
corresponent matrícula del tribut.
2. El tribut es recaptarà anualment en els terminis assenyalats en
col·lectiva i periòdica, llevat que, per a un exercici en concret el
Ple Municipal dispose una altra cosa. Per excepció la liquidació
corresponent a l’alta inicial en la matrícula s’ingressarà en els terminis
indicats en l’esmentat Reglament per als ingressos directes.
Article 9.- Infraccions i sancions.
així com de les sancions que a les mateixes corresponguen en cada
cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei General Tributària.

Guardamar de la Safor, 3 de maig de 2021.—L’alcaldessa, Ana
Isabel Ferrer Fuster.
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