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Article 1.- 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 7/85, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (hui pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març), aquest Ajuntament va establir la taxa d'Arreplegada de Fem, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria d'arreplegada de fems
domiciliaris i de residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i locals/establiments on s'exercisquen activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques i/o de serveis; ecoparc; transferència, transport i valoració
dels residus.
2.- A este efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i desperdicis d’alimentació o
detritus procedents de la neteja normal de locals o vivendes i s’exclouen de tal concepte els residus de tipus
industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o
l'arreplegada o abocament dels quals exigisca l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de
seguretat.
A l’efecte de considerar que es produeix el fet imposable, es presumirà que es fa ús del servei sempre que en el
local, vivenda, allotjament i/o establiment, es donen, almenys, una de les situacions següents:
a) Que es preste el Servei d’aigua potable.
b) No gaudint del Servei d’aigua potable, es realitze la prestació del Servei d'arreplegada de fems, existint
contenidors a tals efectes en la zona de què es tracte.
No obstant els supòsits de subjecció del darrer paràgraf, es presumiran no receptors del Servei, i per tant no
subjectes a la taxa:
a) Les comunitats de Veïns per la recepció del Servei d’aigua potable per a la neteja dels elements comuns de
la comunitat.

b) Aquells locals d’ús no comercial, industrial ni professional, que disfrutant del Servei d’aigua potable, no
disposen de serveis sanitaris, entenent-se que, com a màxim, disposaran d’una presa i desaigüe.
A “sensu contrari” serà vàlid qualsevol element de prova de l’activitat per a determinar la subjecció a la taxa.
c) Els edificis en construcció, durant el període màxim de 18 mesos des de la concessió de l'oportuna llicència
urbanística.
3.- No està subjecta a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis següents:
a) Arreplegada de fems i residus no qualificats de domiciliàries i tampoc els urbans d’indústries, hospitals i
laboratoris.
b) Arreplegada d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Arreplegada de runes d’obres.
Article 3.- Subjectes passius
1.- Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 36 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen les vivendes i locals ubicats en els llocs, places,
carrers o vies públiques en què es preste el servei, els usufructuaris, habitacionistes, arrendataris o usuaris
receptors del servei, inclús en situació de precari.
2.- Queden obligats al pagament, en la seua consideració de subjecte passiu substitut del contribuent els
propietaris de les vivendes o locals.
3.- L'Ajuntament girarà la liquidació de la taxa al propietari de l'immoble, en tant que substitut del contribuent,
que podran repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris d’aquelles, beneficiaris del servei, en
la seua condició de contribuents.
Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
que es refereixen els articles 41.2 i 42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris les persones o entitats que s’assenyalen en l’article 43 de la Llei General
Tributària.
Article 5.- Quota tributària
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local o vivenda, que es determinarà en
funció de la naturalesa i destí dels immobles, la intensitat d’ús i la capacitat econòmica dels subjectes passius.
2.- A d’aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

TARIFES

IMPORTS

1 Tarifa general

25,00 €

2 Tarifa reduïda

15,02 €

3 Tarifa subjectes amb INCN > 1.000.000 €

178,60 €

4 Bars, restaurants, tavernes, hotels, hostals, pensions,
cases de hostes y semblants

148,41 €

5 Grans empreses (> 45 trabajadores)

148,41 €

6 Supermercats (> 5 trabajadores)

302,33 €

3.- Classificació dels subjectes passius en les distintes tarifes i aplicació de quotes.
- La tarifa “1” és d’aplicació general als obligats tributaris subjectes a la taxa, i s’aplicarà quan no siga aplicable
cap de les altres tarifes existents.
- Les tarifes “2” i “3” s’apliquen basant-se en la incorporació del principi de capacitat econòmica en els termes
que després es diran.
- Les tarifes “4”, “5” i “6” s’apliquen en funció de l’ús efectiu del servei, en els termes que després es diran.
- Quan un obligat tributari resultara enquadrable en dues tarifes de forma concurrent tributarà únicament per
la major de les aplicables.
3.1.- Aplicació de la tarifa reduïda. (Tarifa 2)
Esta tarifa serà aplicable únicament quan:
- Pels subjectes passius, contribuent o substitut del contribuent s'utilitze l'immoble com a residència habitual.
- La renda de la unitat familiar referida a l’últim exercici fiscal vençut de IRPF siga inferior al referent de
l'Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) també referit a l’esmenta’t exercici, en els termes
següents:
Membres unitat familiar.
1 PERSONA
2 PERSONES
3 a 5 PERSONES
Més de 5 PERSONES

Referent IPREM
1'3 IPREM
2 IPREM
2'5 IPREM
3 IPREM

- Als efectes d’enquadrar la renda es considerarà l'iprem mensual referit a dotze mensualitats.
- Als efectes d’aplicar la tarifa per a l’exercici <<n>> es consideraran els ingressos, així com l’IPREM de l'exercici
<<n-3>>.
- Als efectes del còmput dels ingressos, es consideraran els dimanats de:
a) Rendiments de treball, computats pels seus imports íntegres.
b) Els procedents d’activitats professionals, empresarials, agrícoles i ramaderes es computaren pels seus
rendiments nets.
c) Els procedents de pensions compensatòries.
d) Els procedents de rendiments de capital mobiliari.
e) Els procedents de capital immobiliari, excepte els procedents de la tinença de vivenda habitual.
f) Els guanys patrimonials, amb independència del seu període de generació.
- En ambdós supòsits es tindrà en consideració les persones residents a 1 de gener de l’exercici en què es
pretén gaudir de l'esmentada tarifa.

Per a la seua aplicació:
Haurà de sol·licitar-se pels interessats durant el període comprés entre l'1 de juny i el 31 de juliol de l’exercici
immediat anterior a aquell en què es pretén la seua aplicació, havent d’adjuntar a la sol·licitud:
En tot cas:
- Document d'identitat del sol·licitant.
- Escriptura de propietat de l'immoble.
- Autorització de totes i cadascuna de les persones residents en l'immoble, majors d’edat o representants en el
supòsit de menors, perquè se sol·licite per l'Ajuntament de Canals a l'AEAT certificat del IRPF, Patrimoni si és el
cas, o de la imputació d’ingressos en el cas que no s’hagués presentat declaració de IRPF, relatius a l’exercici
que siga necessari acreditar.
Quan l'immoble estiga arrendat:
A més de la documentació assenyalada haurà d'adjuntar-se:
- Contracte de lloguer de l'immoble.
La seua inclusió o no en l'esmentada tarifa es realitzarà per mitjà d’acte administratiu específic que li serà
notificat als sol·licitants amb expressió dels recursos.
Iniciat un procediment, però no resolt en el moment d’aprovar el padró fiscal, procedirà la seua inclusió en
padró en la tarifa general, sense perjudici que, si després es reconeguera el dret, s’iniciarà procediment de
devolució d’ingressos.
Normes del procediment:
- La sol·licitud d’inclusió en la tarifa reduïda de l'esmentada taxa té caràcter pregat i per a tindre dret a la
mateixa haurà de ser instada, en la forma assenyalada en l’apartat anterior.
- El termini màxim per a resoldre el procediment expressat en el present apartat serà de sis mesos. Per al
supòsit que transcorreguera el termini de resolució establi’t, l’interessa’t pot entendre desestimada la seua
sol·licitud, sense perjudici de l’obligació de resoldre que té l’administració municipal sense que quede vinculada
pel sentit del silenci.
3.2.- Aplicació de la tarifa subjectes amb INCN > 1.000.000 euros (Tarifa 3).
S’aplicarà d’ofici a tots els immobles titularitat d’aquells subjectes passius inclosos en l'Impost sobre Activitats
Econòmiques referit a l’exercici anterior, que siguen usuaris del servei, i que als efectes del IAE consten amb
un import net de xifra de negocis (INCN) superior a 1.000.000 d’euros.
3.3. Aplicació de les tarifes 4, 5 i 6.
La seua aplicació es basarà sempre en el contingut d’informe/estudi del Tècnic de Medi Ambient Municipal en
què s’acrediten determinats nivells d’utilització del servei per a determinats grups d’usuaris.
En informe de data 16 de març del 2007 del Tècnic de Medi Ambient, partint de l’assignació un (1) al nivell d’ús
a què li és d’aplicació la tarifa general s’han deixat acreditats els següents nivells d’ús per als grups següents
d’usuaris:
Grup usuaris
Bars, restaurants, tavernes, hotels, hostals, pensions,
cases d'hostes i semblants.

Nivell d'utilització
(tants per un)
101'73

Grans empreses ( > 45 treballadors)
Supermercats (> 5 treballadors)

42
42

Basant-se en això, s’estableixen els següents coeficients d’ús:
Grup usuaris
Bars,restaurants,tavernes,
hotels, hostals, pensions, cases
d’hostes,semblants.
Grans empreses ( > 45
treballadors)
Supermercats
(>
5
treballadors)

Nivell d’utilització
(tants per un)
101'73

Coeficient d’ús
Nivell d'ús acreditat / 10
NU / 10= 10'17

42

NU / 10= 4'98

42

NU / 10= 4'99

Establint-se els coeficients d’ús en 1/10 del nivell d’utilització acreditat, evitant d’esta manera qualsevol
desviació estimable, i generant una forma objectiva de repercutir el major ús del servei.
Establits els coeficients d’ús per a cada grup d’usuaris la tarifa és el resultat de factorizar la tarifa general amb
l’esmenta’t coeficient, de la forma següent:
Tarifa resultant = Coeficient d’ús X Tarifa General.
- Als efectes d’inclusió en els grups de tarifa “5” i “6” el nombre de treballadors es justificarà per mitjà de la
presentació de l’imprès de cotització a la Seguretat Social (TC2) corresponent al mes de meritació de la Taxa.
4.- Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat, prorratejantse per trimestres en els supòsits d’alta o baixa del servei.
Cas d’haver-ne satisfet el rebut anual i causar baixa abans de finalitzar l’exercici econòmic, es podrà instar pel
subjecte passiu la devolució d’ingressos per períodes trimestrals complets que no es fera ús del servei.
Article 6.- Bonificacions. Regulació substantiva específica.
1. No es reconeixeran altres bonificacions per a d’aquesta taxa que les previngudes expressament en les
normes amb rang de Llei o les derivades de l’aplicació de Tractats internacionals.
No obstant això, segons el que estableix l’Article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació del 2% de la quota líquida els subjectes passius que ingressen els seus deutes tributaris de
caràcter periòdic (deutes per rebut) per mitjà de domiciliació en una entitat financera.
La bonificació serà d’aplicació automàtica en el moment del pagament, sempre que s’ingressen els imports en
període voluntari.
La recaptació local en les seues aplicacions detallarà els rebuts als que s’hagués aplicat l'esmentada bonificació
traslladant-ho a Gestió Tributària i Intervenció Local als efectes del seu reconeixement i adequada
comptabilització.
Article 7.- Meritació

1.- Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment que s’inicia la prestació del Servei,
entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estiga establi’t i en
funcionament el servei municipal.
2.- Establi’t i en funcionament el referit servei, les quotes es meritaran el primer dia de l’any natural, excepte
en el cas d’altes en què s’entén com a data de meritació el primer dia natural del trimestre en què es produïsca
l’alta.
Article 8.- Declaració i ingrés
1.- Prèvia a la sol·licitud d’alta en el Servei d’aigua potable domiciliària, els subjectes passius hauran de
presentar, davant del Servei de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, la sol·licitud d’alta/autoliquidació en el
Servei d'Arreplegada de Fem, i ingressant simultàniament la quota del període corresponent des del trimestre
natural en què causa alta fins al final de l’exercici econòmic corresponent.
2.- Quan es tinga coneixement, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
figurades en la matrícula es duran a terme en esta les modificacions corresponents, que produiran efectes en la
matrícula a partir de l’any natural següent al de la data de presentació de la declaració o d’haver-se produït la
variació.
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, per mitjà de rebut derivat de la inscripció en la
matrícula.
Article 9.- Inspecció
L'acció inspectora en aquest impost es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 141 i següents de la
Llei General Tributària; en el R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol, per mitjà del qual es va aprovar el
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de
les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i la resta de disposicions de caràcter
reglamentari que siguen aplicables.
Article 10.- Infraccions i sancions
De conformitat amb allò que s’ha estatuït en l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
mitjà del que s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en aquest impost s’aplicarà el
règim d’infraccions i sancions regulat en el títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en
el Reial Decret 2.063/2004, de 15 d’octubre pel qual s’aprovà el Reglament General del Règim Sancionador
Tributari, i la resta de disposicions que siguen d’aplicació.
Disposició Final
La present ordenança fiscal, en la seua actual redacció, entrarà en vigor l'1 de gener de l’exercici següent a
aquell en què es produïsca la publicació integra del seu text en el Butlletí Oficial de la província, després del
compliment dels tràmits procedimentals legalment establits, i romandrà en vigència mentre no es decidisca la
seua modificació o derogació per l’òrgan municipal competent.

