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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA SOBRE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE 

FEMS O RESIDUS SÒLIDS URBANS. 

 
Art. 1. Fonament i règim.  
 
Aquest Ajuntament, d'acord amb allò que s'ha autoritzat per l'article 106 de la Llei 7/85, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que preveu 
l'article 20.4.s) de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, estableix la taxa per recollida de fems, que es regularà per la present 
ordenança, redactada segons el que disposa l'article 16 de la Llei 39/88 citada abans. 
  
Art. 2. Fet imposable.  
 
1. El fet imposable ve determinat per la prestació del servei de recollida de fems 
domiciliaris i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i locals o establiments on 
s'exercisquen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. 
 
2. El servei de recollida de fems domiciliaris serà de recepció obligatòria per a aquelles 
zones o carrers on s'hi preste i la seua organització i funcionament se subordinarà a les 
normes que dicte l'Ajuntament per a la seua reglamentació. 
 
Art. 3. Subjectes passius.  
 
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les herències jacents, comunitats de béns i la resta 
d'entitats que, faltats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un 
patrimoni separat, susceptible d'imposició, que resulten en beneficiades per la prestació 
del servei. 
 
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent, els propietaris dels immobles o 
locals, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 
 
 Art. 4. Responsables.  
 
1. Serà responsable solidàriament de les obligacions tributàries establertes en aquesta 
ordenança, tota persona causant o col·laboradora en la realització d'una infracció 
tributària. En els supòsits de declaració consolidada, totes les societats integrants del 
grup seran responsables solidàries de les infraccions comeses en aquest règim de 
tributació. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les herències jacents, comunitats de béns i la resta 
d'entitats que, faltats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un 
patrimoni separat, susceptible d'imposició, respondran solidàriament i en proporció a 
les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats. 
 
3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions simples i de la totalitat del deute 
tributari en cas d'infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els 
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administradors d'aquelles que no facen els actes necessaris de la seua incumbència, 
per al compliment de les obligacions tributàries infringides, consentiren en 
l'incompliment pels qui depenguen d'ells o adopten acords que feren possible les 
infraccions. Així mateix, aquests administradors respondran subsidiàriament de les 
obligacions tributàries que estiguen pendents de complir per les persones jurídiques 
que hagen cessat en les seues activitats. 
 
4. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzen 
les gestions necessàries per al total compliment de les obligacions tributàries meritades 
amb anterioritat a les dites situacions i que siguen imputables als respectius subjectes 
passius. 
  
Art. 5. 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 la recollida de fems, que tal 
prestació té lloc quan estiga establert i en funcionament el servei en les zones o carrers 
on figuren domiciliats 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. 
 
Art. 6. Base imposable i liquidable. 
 
La base imposable estarà constituïda per la classe i naturalesa de cada centre 
productor dels fems: Vivenda, local, garatge, restaurant, bar, cafeteries i locals 
comercials o industrials. A aquests efectes, es considerarà com a fem, tot residu o 
detrit, embalatges, recipients o  materials desenvolupar d'aliments, vestits, calçats, etc., 
així com el producte de la neteja dels pisos o vivendes i les de les mateixes classes de 
comerços i indústries, excloent-s'hi els residus de tipus industrial, runes d'obres, detrits 
humans, o qualsevol altra matèria, la recollida o abocament dels quals exigisca 
especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 
Art. 7. Quota tributària.  
 
Les quotes a aplicar seran les següents: 
 

OBJECTE TRIBUTARI TAXA 
Bars i supermercats 79.10
Cases de camp 23.10
Comerços i bancs 49.70
Habitatges 28.00
Indústries 37.80
Garatges i locals 10.50

 
Art. 8. Les quotes per prestació de serveis de caràcter general i obligatori es meritaran 
des que nasca l'obligació de contribuir, exigint-se'n anualment en els terminis 
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assenyalats en el Reglament General de Recaptació per als ingressos per rebut, llevat 
de la liquidació d'alta inicial en el padró que es recaptarà per ingrés directe. 
 
Si no es formula la sol·licitud d’alta en el servei, l’ajuntament podrà donar d’alta d’ofici 
quan es tinga coneixement de la prestació del servei en els diferents locals o 
habitatges. 
 
Per a la confecció del padró anual es tindran en compte les altes en el servei de 
subministrament d’aigua. També es procedirà al canvi de titularitat de la taxa, d’acord 
amb el titular cadastral. 
 
Art. 9. Exempcions, reduccions i la resta de beneficis legalment aplicables. 
 
Segons el que disposa l'article 9 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, no es reconeix 
cap benefici tributari, llevat dels que siguen conseqüència d'allò que estableixen els 
tractats o acords internacionals o vinguen prevists en normes amb rang de Llei. 
 
Es consideraran exemptes els habitatges deshabitats i els locals sense activitat que no 
disposen dels serveis de llum i aigua, els efectes fiscals seran a partir del primer dia de 
l’exercici següent a la presentació de l’escrit d’al·legacions. 
 
Art. 10. Terminis i forma de declaració i ingressos.  
 
Totes les persones obligades al pagament d'aquest tribut hauran de presentar en el 
termini de trenta dies en l'administració municipal, declaració de les vivendes o 
establiments que ocupen, mitjançant escrit dirigit al senyor president de la Corporació. 
Transcorregut tal termini sense haver-s'hi presentat la declaració, l'Administració, sense 
perjudici de les sancions que hi procedisquen, efectuarà d'ofici l'alta en la corresponent 
matrícula del tribut. 
 
Article 11.  
 
El tribut es recaptarà anualment en els terminis assenyalats en el reglament general de 
recaptació per als tributs de notificació 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. 
 
Art. 12. Infraccions i sancions tributàries. 
 
En tot allò que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més del 
que preveu aquesta ordenança, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària i la resta de normativa aplicable. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en Ple de 12 
de novembre de 2007 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

310, de 31 de desembre de 2007, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2008 i continuarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació. 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en Ple de 26 
de novembre de 2009 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
40, de 17 de febrer de 2010, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2011 i continuarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació. 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en Ple de 30 
d’octubre de 2014 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
302, de 20 de desembre de 2014, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2015 i continuarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació. 
 
 


