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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en l'article 20.1 estableix que les entitats locals podran
establir taxes per la prestació de serveis o per la realització d'activitats administratives de
competència local que beneficien de manera particular els subjectes passius. 

Sobre la base d'aquesta atribució competencial, s'introduiran una sèrie de modificacions  en
l'actual  Ordenança  fiscal  reguladora  de la  Taxa per  recollida,  tractament  i  eliminació  de
residus sòlids urbans, sent l'òrgan competent per a la seua aprovació el Ple de l’Ajuntament
amb el vot favorable de la majoria simple del número legal dels seus membres presents, de
conformitat amb els articles 22.2 d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.

La modificació consisteix, fonamentalment, en un canvi en el període impositiu de la taxa,
que passarà de ser trimestral a semestral, així com una modificació en l'import de les tarifes.

L'ordenança fiscal s'estructura en 12 articles, dues disposicions addicionals, una disposició
transitòria i una disposició final. Al llarg del seu articulat es regula el contingut mínim que ha
de  tindre  una  ordenança  fiscal,  tal  com  estableix  l'article  16  del  text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals. Formant part d'aquest contingut la determinació del fet
imposable  de  la  taxa,  subjecte  passiu,  responsables,  exempcions,  reduccions  i
bonificacions,  base imposable  i  liquidable,  quota  tributària,  període  impositiu  i  meritació,
règim de declaració i d'ingrés i les dates de la seua aprovació i del començament de la seua
aplicació.

FONAMENT I NATURALESA

Article 1

L'Ajuntament d'Onda (Castelló), en 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 es disposa en els articles 15 a 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s'aprova el  text  refós la Llei  reguladora de les
hisendes locals,  estableix  la  Taxa per recollida,  tractament i  eliminació de residus sòlids
urbans, que es regirà per la present ordenança fiscal. 
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FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis.

2.  La  recepció  del  servei  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans,  i  el  seu  tractament  i
eliminació, es considera obligatòria en aquells districtes, zones, sectors, carrers o places on
es preste.

3.  No  s'inclouen  entre  els  serveis  gravats  per  aquesta  taxa,  la  recollida,  tractament  i
eliminació d'aquells residus, matèries o materials de tipus perillós, contaminant o corrosiu, ni
d’altres  la  recollida  o  abocament  dels  quals  requerisca  l'adopció  d'especials  mesures
higièniques, de seguretat, etc.

4. No estan subjectes a la taxa aquells locals situats en polígons industrials, que tinguen
establit el seu propi servei de recollida selectiva de residus sempre que existisca prèviament
un conveni o acord aprovat pel Ple de l'Ajuntament pel qual es reglamenten les condicions
del servei de recollida de fems.

SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES

Article 3

1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) que
ocupen o utilitzen els habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques
en  què  es  preste  el  servei,  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. Aquest podrà repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes als usuaris
d'aquells, beneficiaris del servei.

Pel que fa a la responsabilitat solidària o subsidiària s'estarà al que es disposa en els articles
41 a 43 de la LGT.
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EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS

Article 4

No  es  podran  reconéixer  altres  exempcions,  reduccions  o  beneficis  fiscals  que  els
expressament  previstos  en les  normes amb rang de llei  o  els  derivats  de l'aplicació  de
tractats internacionals.

BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE

Article 5

1. La base imposable d'aquesta taxa es determinarà tenint en compte les característiques de
la utilització o ocupació dels immobles pels diferents subjectes passius tant d'organismes
públics com particulars, tant en règim d'habitatge o per a l'exercici de qualsevol activitat de
caràcter empresarial, industrial, comercial, professional o de serveis que s’hi realitzen I, si és
el cas, en funció de les característiques de l'activitat que s'exercisca.

2. La base liquidable serà el resultat d'aplicar a la base imposable les reduccions que es
regulen en aquesta ordenança fiscal, així com qualsevol altra que s'establisca legalment.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa que es determinarà en funció de la
naturalesa i  destinació dels  immobles,  per  cada local,  establiment  o immoble  destinat  a
habitatge o a l'exercici d'una activitat.  La quantitat  de fem a recollir  queda limitada a 20
quilograms diaris exceptuant el que està disposat en l'apartat 6é d'aquest article. 

2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents, que tenen caràcter semestral:

Núm. Epígraf €

1 Habitatges 23,46

2 Locals d'ús indeterminat, no comercials ni industrials, ni professionals o de
serveis

27,36

3 Hotels, pensions, cases d'hostes, centres hospitalaris, col·legis 58,12

4 Supermercats, economats i cooperatives 128,44

5 Magatzems i locals destinats al comerç a l'engròs 62,4

6 Carnisseries, pescateries o similars d'alimentació 56,04
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7 Restaurants, cafeteries, pubs, bars, tavernes, etc. 74,06

8 Cinemes, teatres, sales de festes, discoteques, sales de bingo, etc. 74,06

9 Altres locals comercials al detall no inclosos en apartats anteriors 60,04

10 Establiments  i  locals  destinats  a  activitats  professionals,  artístiques  i  de
serveis  com  són  entre  altres  oficines  bancàries,  gestories,  despatxos
professionals, assessories, oficines administratives, perruqueries,etc.

60,04

11 Locals industrials 128,44

3. Les tarifes seran en les zones d'Onda separades del nucli urbà on el servei de recollida de
fems es preste :

Menys de 6 mesos a l'any: 11, 6 euros

Més de 6 mesos a l'any: 20, 86 euros

En les zones de Les Pedrissetes, Quadra del Rei i Sitjar Baix: 22, 7 euros

4.  En  el  cas  que  una  oficina  o  establiment  estiga  situat  en  el  mateix  habitatge  sense
separació, s'aplicarà únicament la tarifa corresponent al despatx o establiment, quedant en
ella compresa la corresponent a habitatge.

5. En el  cas que en un mateix local es desenvolupen dues activitats,  s'aplicarà la tarifa
corresponent a l'activitat que tinga més importància des del punt de vista econòmic.

6.  En el  supòsit  de  locals  on la  producció de residus siga superior  a 20 kg diaris,  que
requerisquen la instal·lació d'un contenidor addicional per a la recollida, en tot cas, prèvia
sol·licitud de l'interessat i l’informe favorable de l'enginyer municipal, abonaran una quantia
addicional de 180,12 euros per cada contenidor.

MERITACIÓ

Article 7

1. Es merita 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 el servei municipal de recollida de residus sòlids urbans, i el
seu tractament i eliminació, en els districtes, zones, sectors, carrers o places on figuren els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes passius de la taxa.

2. Establit i en funcionament el servei referit, les quotes es reportaran el primer dia de cada
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semestre natural i el període impositiu comprendrà el semestre natural, sense perjudici del
que s'estableix en l'apartat següent.

3.  En  els  casos  d'inici  en  l'ús  del  servei  (altes  noves),  si  el  dia  del  començament  no
coincideix amb el semestre natural, les quotes es prorratejaran per trimestres, de tal manera
que si l'inici en l'ús del servei té lloc dins del primer trimestre, s'exigirà tot el semestre i si
l'inici es produeix dins del segon trimestre, s'exigirà la meitat del semestre.

DECLARACIÓ I INGRÉS

Article 8

1. D'acord amb la potestat reconeguda per l'article 27 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
(TRLRHL), s'estableix el règim d'autoliquidació d'aquesta taxa.

2. Els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en el padró, presentant a aquest
efecte,  bé  presencialment  en  les  oficines  del  SAT,  bé  de  la  pàgina  web  oficial  de
l'Ajuntament,  www.onda.es,  la  declaració  d'alta  corresponent  i  ingressant  mitjançant
autoliquidació la quota prorratejada que els corresponga. Serà necessari acreditar en l'alta el
número de referència cadastral i el número fix del local o immoble de què es tracte, així com
la titularitat de l'immoble.

En el cas que l'alta es faça a través de la web, l'interessat haurà de presentar degudament
escanejats tant el justificant de l'ingrés de la taxa com la documentació corresponent.

Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre per l'oficina
gestora no es comprove que s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes
reguladores de la taxa.

La declaració d’autoliquidació  prevista  en aquesta ordenança fiscal  podrà obtindre's  tant
presencialment en les oficines del SAT com a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament,
www.onda.es, i una vegada generada es farà el seu ingrés en les entitats col·laboradores.
Aquest document mancarà de validesa mentre no s'efectue el seu ingrés.

3.  Quan  l'Ajuntament  conega,  bé  d'ofici  o  per  comunicació  dels  interessats,  qualsevol
variació de les dades que figuren en el padró, es duran a terme en aquest les modificacions
corresponents, i els seus efectes econòmics es produiran en el semestre següent a aquell
en el qual s'haja tingut coneixement de la variació corresponent.

4. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, mitjançant rebut derivat del padró
dins del període de cobrança.

5. Una vegada finalitzat  el  semestre s'efectuarà una liquidació complementària a aquells
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locals que superen el límit màxim de 20 kg per dia i que hagueren requerit la instal·lació d'un
contenidor addicional per a la recollida, en tot cas prèvia sol·licitud de l'interessat i l’informe
favorable de l'enginyer municipal.

6. Els ingressos anteriors s'efectuaran en les entitats col·laboradores que a aquest efecte es
designen per la Tresoreria municipal.

7.  Les  quotes  liquidades  i  no  satisfetes  dins  del  període  voluntari  de  cobrança  seran
exigibles per via administrativa de constrenyiment, conforme a la Llei general tributària i la
seua normativa de desenvolupament.

ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT

Article 9

1. Les persones naturals o jurídiques subjectes a l'obligació de contribuir per aquesta taxa,
presentaran, bé presencialment en les oficines del SAT, bé a través de la web oficial de
l'Ajuntament,  www.onda.es, la declaració d'alta corresponent per a la seua inclusió en el
padró,  amb  indicació  dels  elements  essencials  per  a  l'autoliquidació  de  la  quota
corresponent, que no requerirà notificació individual.

2.  Els  contribuents  inclosos  en  el  padró  també estaran  obligats  a  la  presentació  de  la
declaració de baixa corresponent, que únicament es produirà per:

a) Canvi de domini de l'immoble o titularitat de l'activitat realitzada en aquest, la qual cosa
s'acreditarà mitjançant document públic. 

b) Cessament en els subministraments d'aigua potable o d'energia elèctrica. 

El cessament d'activitat acreditada per la baixa en l'Impost d'activitats econòmiques no serà
causa de baixa de la taxa sinó que suposarà l'aplicació de la tarifa prevista en article 6.2 de
la present ordenança fiscal per als locals d'ús indeterminat, no comercials ni industrials, ni
professionals o de serveis.

c)  Ruïna,  enderrocament  o  destrucció  de  l'immoble  de  què  es  tracte,  degudament
acreditada.

d) Desocupació d'immobles, havent-se d’acreditar per les baixes en els subministraments
d'aigua potable o d'energia elèctrica.

3. S'haurà de presentar, en tot cas, declaració en el cas de canvi de titularitat d'un immoble,
amb indicació de les dades personals i domicili fiscal del nou propietari, aplicant-se a aquest
efecte l'article 48 de la Llei general tributària.
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4. Per a la tramitació de les variacions es presentaran a l'Ajuntament tant la declaració d'alta,
baixa o alteració com els documents justificatius corresponents que les acrediten, dins del
termini d'un mes a contar des que es produïsca el fet que motive l'alta, la baixa o la variació.

5. Les declaracions de baixa i de canvi de titularitat faran efecte en el semestre següent al
de presentació d'aquestes.

6. L'omissió de les declaracions d'alta serà esmenada per l'Ajuntament prèvia verificació de
la seua procedència.

PADRÓ FISCAL

Article 10

Semestralment es formarà un padró de subjectes passius, incorporant les variacions, altes i
baixes produïdes en el semestre anterior, que permetrà la gestió i recaptació de la present
taxa mitjançant rebuts a satisfer dins del corresponent període de cobrança.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 11

Per  que  fa  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com  de  les  sancions  que  hi
corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en la Llei general tributària.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 12

Tot  allò  que no estiga  previst  en  la  present  ordenança  i  que faça  referència  a  la  seua
aplicació, gestió, inspecció i recaptació d'aquesta taxa, es farà d'acord amb el que es preveu
en la Llei general tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com
les disposicions dictades per al seu desenvolupament i altra legislació vigent de caràcter
local i  general que siga aplicable, segons l'article 12 del text refós de la Llei  d'hisendes
locals, o qualsevol norma reglamentària que puga ser aplicable.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Els  preceptes  d'aquesta  ordenança  fiscal  que  per  raons  sistemàtiques  reproduïsquen
aspectes de la legislació vigent i  altres normes de desenvolupament i aquells en què es
facen remissions a preceptes d'aquesta s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts  en  el  moment  en  què  es  produïsca  la  modificació  dels  preceptes  legals  i
reglamentaris que porten causa.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

De conformitat amb l'article 14.11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, totes les denominacions que, en virtut del principi d'economia del
llenguatge, es facen en gènere masculí en aquesta ordenança fiscal, s'entendran realitzades
tant en gènere femení com en masculí.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els expedients iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança fiscal es regiran per
la normativa aplicable anteriorment.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir l'1 de gener del 2019, una vegada aprovada
definitivament i després de la seua publicació en el Butlletí oficial de la província, continuant
en vigor fins que s'acorde la seua derogació o modificació, si és el cas.

Onda, 4 de setembre de 2018

L’alcalde. Joaquín A. Huguet Lecha
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