AJUNTAMENT DE PENÍSCOLA
Pl. Ajuntament, 1 12598 Peníscola

Tel. (964) 480050 Fax (964) 489212 ayuntamiento@peniscola.org

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS,
TRANSFERÈNCIA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’AQUESTS (NÚMERO 9)

Article 1r. Fonament i naturalesa.
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, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i l'article 20.4.s) del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament acorda modificar la taxa per
recollida de residus sòlids urbans, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual atenen al previst en l'article 57 de l’esmentada Llei d'Hisendes
Locals.
Article 2n. Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transferència, tractament i eliminació d'escombraries
domiciliàries i residus sòlids urbans, d'habitatges, allotjaments i locals o establiments
on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.
2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans
les restes i desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de
locals o habitatges i s'exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial,
enderrocs d'obres, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius,
perillosos o la recollida o l’abocament dels quals exigisca l'adopció d'especials
mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3.- No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part,
dels següents serveis:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'enderrocs d'obres.
Article 3r. Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen els
habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es preste
el servei, ja siga a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, fins i
tot de precari.
2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, que podrà fer repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.
Article 4t. Responsables.
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1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què 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 5é. Base Imposable.
Constitueix la base imposable de la taxa la superfície construïda que corresponga a
l'establiment, la determinació de la qual es farà observant les següents regles:
1.- S'entendrà superfície de l'establiment la que ocupa i siga indispensable per a la
prestació de l'activitat, incloent espai destinat al públic, cuines, trasters, serveis,
magatzems, etc.
2.- Quan en un mateix local hi haja, sense discriminació en el títol d'ocupació d’aquest,
espais destinats a habitatge i a establiment subjecte a la Taxa, la base d'aquest últim
serà la superfície que, d’acord amb les regles precedents, s'impute al local esmentat.
Article 6é. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà aplicant a la base imposable les següents tarifes:
Euros/any
TARIFA

Recollida

a) Cafés, bars, tavernes i similars fins a 50 m2 de
superfície incloses terrasses.
b) els mateixos establiments per cada fracció de 25 m2
incloses terrasses, tindran un augment de
c) Restaurants, casa de menjars, hostals, pensions i
similars pel servei de restaurants, fins a una superfície
de 50 m2, incloses terrasses
d) Els mateixos establiments per cada fracció de 25 m2
incloses terrasses, tindran un augment de
e) Hotels apartaments i motels, per cada habitació o
apartament, a més dels altres serveis que es liquidaran
per la tarifa corresponent.
f) Hotels, fondes, residències, cases de dormir i altres
de naturalesa anàloga, per cada habitació, a més dels
altres serveis que es liquidaran per la tarifa
corresponent.
g) Bungalous
h) Allotjaments, apartaments, estudis, etc. De caràcter
familiar, per cada habitatge
i) Xalets i, per cada habitatge
j) Magatzems a l'engròs, fàbriques i tallers en general
k)

Oficines

bancàries,

establiments

Trasllat

Total
quota

80,00 €

80,00 € 160,00

40,00 €

40,00 €

80,00 €

145,00 € 145,00

290,00

60,00 €

120,00

60,00 €

30,00 €

30,00 € 60,00 €

5,00 €
30,00 €

5,00 € 10,00 €
30,00 € 60,00 €

30,00 €
36,00 €

30,00 € 60,00 €
36,00 € 72,00 €

120,00 €

120,00

240,00

industrials,
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comercials, mercantils i professionals oberts al públic
fins a una superfície de 50 m2, inclosa via pública
l) Els mateixos establiments per cada fracció de 25 m2.
Incloses les ocupacions de via pública.
ll) Cinemes, sales de festes, sales de bingo,
discoteques i establiments similars, fins a 50 m2 de
superfície incloses terrasses
m) Els mateixos establiments per cada fracció de 50
m2 incloses terrasses.
n) Càmpings i qualssevol altres dedicats a l'activitat
d'hostaleria en camp obert; complexos esportius i
pàrquings:
• A.- Fins a un total de 5.000 m2. De superfície, per
cada m2 de superfície, per cada 300 m2 o fracció,
amb un mínim de 360,00 € any................................
• B.- Fins a un total de 10.000 m2 de superfície:
- Els primers 5.000 m2., per cada 300 m2...............
- La resta de m2 de superfície fins als 10.000 m2 per
cada 500 m2 o fracció.......................................
• C.- Fins a un total de 20.000 m2 de superfície:
- Els primers 5.000 m2, per cada 300 m2.................
- La resta fins als 10.000 m2 següents, per cada 500
m2..............................................................................
- La resta fins als 20.000 m2, per cada 600 m2 o
fracció......................................................................
- La superfície que excedisca de 20.000 m2, per
cada 700 m2, o fracció...............................................
Es liquidaran a part els serveis comercials o industrials
que dispose, amb una reducció del 25% de les taxes
indicades en els apartats anteriors.

90,00 €

90,00 € 180,00

35,00 €

35,00 € 70,00 €

115,00 €

115,00

230,00

50 €

50 €

100,00

20,00 €

20,00 € 40,00 €

20,00 €

20,00 € 40,00 €

20,00 €

20,00 € 40,00 €

20,00 €

20,00 € 40,00 €

20,00 €

20,00 € 40,00 €

20,00 €

20,00 € 40,00 €

20,00 €

20,00 € 40,00 €

Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a l'any
natural.

Article 7é. Import.
1.- Es reporta la Taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicie la
prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria
d’aquest, quan estiga establit i en funcionament tant, el servei municipal de recollida
d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figuren els habitatges o locals
utilitzats pels contribuents subjectes a la Taxa i en els punts on es localitzen els
recipients de recollida, d'escombraries.
2.- Establit i en funcionament el referit servei, les quotes es reportaran el primer dia de
cada any.
Article 8é. Declaració i ingrés.
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1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es reporte per primera
vegada la Taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró,
presentant, a aquest efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant
simultàniament la quota del primer any.
2.- Quan es conega, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de
les dades figurades en la matrícula, s’hi portaran a terme les modificacions
corresponents, que assortiran efectes a partir del període de cobrament següent a la
de la data en què s'haja efectuat la declaració.
3.- Les quotes exigibles per aquesta taxa mitjançant rebut es recaptaran anualment, en
el termini i pels períodes que determine la legislació aplicable referent a això, i
l'Ajuntament podrà adoptar l'acord de modificar el període de recaptació, en el moment
de l’aprovació, o amb anterioritat, del corresponent Padró.

Article 9é. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que
hi corresponguen en cada cas, s’haurà d’atendre al que disposen els articles 181 i
següents de la Llei General Tributària.
Article 10é. Vigència
La present modificació de l'Ordenança fiscal que consta de 9 articles, entrarà en vigor,
(una vegada publicat íntegrament el text en el Butlletí Oficial de la Província), el dia 1
de gener de 2008 i continuarà en vigor fins que se n'acorde la derogació o modificació
expressa.

Peníscola, 7 de novembre de 2007
El regidor d'Hisenda

Jesús Ayza Castell
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