
 
 
 
                         
                               

                   
             AJUNTAMENT 
                       DE 

            SANT JOAN D´ALACANT.- 
 
 

ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA 
TAXA PER SERVICI D'ARREPLEGADA DOMICILIÀRIA 

DE FEMS O RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
 

    ARTICULE 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 7/1985,de  2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i de 
conformitat amb el que  disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este Ajuntament establix 
la Taxa pel Servici  d'Arreplegada  domiciliària de fem o residus  sòlids  urbans, que es 
regirà per la present Ordenança Fiscalment i subsidiàriament  per l'Ordenança Fiscal 
General de  Gestió, recaptació i Inspecció de Tributs locals.  

 
ARTICULE 2. -  FET IMPOSABLE  
 
Constituïx el Fet Imposable de la taxa la prestació  del  servici de  recepció  

obligatòria d'arreplega  domiciliària de fem i residus sòlids urbans de vivendes allotjaments  
locals o establiments on  s'exercisquen  activitats  industrials, comercials, professionals, 
artístiques i  de  servicis, arreplegat en l'article 43 de  l'Ordenança reguladora  de  la  neteja 
publica, arreplega de  residus  i  transport i abocament de terres i runes.  

 
ARTICULE 3. -SUBJECTES PASSIUS  
 
1. –Són subjectes  passius contribuents, les persones físiques  o jurídiques i  les 

entitats a què es referix l'article 35.4  de la Llei General Tributària que resulten  beneficiaris 
o afectats pels servicis gravats en esta Ordenança.  

 
 2. -  Tindran  la condició de subjecte passiu  substitut del  contribuent el    propietari  

de la  vivenda  o local,  que podrà repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre  els 
usuaris d'aquelles, beneficiaris del servici.  



 
 

 
  ARTICULE 4. - RESPONSABLES  
 
   1. -  Respondran  solidàriament de  les  obligacions tributàries del subjecte passiu 

les persones físiques i jurídiques   que  es  referixen l'article 42 de la  Llei  General        
Tributària.  

 
   2. -  Seran responsables subsidiaris els administradors  de les societats i els síndics, 

interventors de  fallides, concursos, societats  i  entitats  en  general, en  els   supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'articule 43 de la Llei  General Tributària.  

 
 
  ARTICULE 5. - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
 
   1. - Gaudiran  d'exempció o bonificació aquells  supòsits  que s'establisquen per  

una disposició amb rang de  Llei.  
 

 
 

ARTICULE 6. - QUOTA TRIBUTÀRIA  
 
1. -  La quota tributària consistirà en  una  quantitat  fixa, per  unitat de local, que es 

determinarà  aplicant  la  tarifa següent:  
 

                                                                                                          C O O T'A  
 
 
 A) VIVENDES...........................  7.734 Ptes./  46,48 €  
  
 B) BARS, GELATERIES, CAFETERIES, SALONS DE JOC RECREATIUS I SEMBLANTS: 
 -Fins a 75 m2......................... 43.602 Ptes./ 262,05 €  
 -Des de 75 m2 fins a 150 m2........... 65.402 Ptes./ 393,07 €  
 -Mes de 150 m2........................ 87.204 Ptes./ 524,10 €  
 
 C) RESTAURANTS, SALES DE FESTA, CINES, PISTES DE BIRLES  I SEMBLANTS:  
 -Fins a 75 m2......................... 59.123 Ptes./ 355,34 €  
 -Des de 75 m2 fins a 100 m2........... 84.928 Ptes./ 510.43 €  
 -Des de 100 m2 fins a 200 m2 .........110.406 Ptes./ 663,55 €  
 -Des de 200 m2 fins a 300 m2..........135.885 Ptes./ 816,69 €  
 -Mes de 300 m2........................161.363 Ptes./ 969,81 €  
 
 D) HOTELS,MOTELS,PENSIONS,HOSTALS,RESIDÈNCIES I SEMBLANTS: 
  
 -Per plaça............................  3.246 Ptes./  19,51 €  
 
 E) INDÚSTRIES, FABRIQUES, COMERÇ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I  
INDUSTRIALS I SEMBLANTS: 
 
1. - INDÚSTRIES, FABRIQUES I SEMBLANTS: 
-Fins a 400 m2......................... 15.534 Ptes./   93,36 €  



-Mes de 400 m2......................... 23.756 Ptes./  142,78 €  
 
2. - COMERÇ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I INDUSTRIALS I SEMBLANTS:  
-Fins a 400 m2………………………………………………………………… 23.756 Ptes./  142,78 €  
-Mes de 400 m2………………………………………………………………… 47.195 Ptes./  283,65 €  
  
 
 F)BANCS, CAIXES D'ESTALVI I SEMBLANTS… 46.604 Ptes./  280,10 €  
 G)COMERÇOS DETALLISTES I MAJORISTES (NOALIMENTACION), FARMÀCIES, ESTANCS        
   SEMBLANTS,fins a 250 m2............. 13.134 Ptes./   78,94 €  
 
  H) TALLERS DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS I BICICLETES, GARATGES, COMERCIEN 
DETALLISTA DE  VEHICLES TERRESTRES: 
 
 1.Tallers de reparació, garatges…….... 15.535 Ptes./   93,37 €  
 2.Comerç detallista de vehicles terrestres:  
 2.1. Fins a 600 m2.................... 29.309 Ptes./  176,15 €  
 2.2. Des de 600m2 fins a 1500m2………………… 49.257 Ptes./  296,04 €  
 2.3. Mes de 1.500 m2.................. 70.277 Ptes./  422,37 €  
 
 I)SUPERMERCATS ,MAGATZEMS COMERCIALS D'ALIMENTACIÓ I SEMBLANTS,COMERÇ 
DETALLISTA I MAJORISTA DE PRODUCTES ALIMENTARIS, FRUITES VERDURES, 
PEIXOS, CARNS, BEGUDES I SEMBLANTS: 
-Fins a 50 m2.......................... 15.534 Ptes./   93,36 €  
-Des de 50 m2 fins a 100 m2............ 32.005 Ptes./  192.36 €  
-Des de 100 m2 fins a 250 m2........... 54.700 Ptes./  328,75 €  
-Des de 250 m2 fins a 500 m2………………………..109.401 Ptes./  657,51 €  
-Des de 500 m2 fins a 1.000 m2.........164.101 Ptes./  986,27 €  
 
J) HIPERMERCATS, GRANS MAGATZEMS, CENTRES COMERCIALS, MAGATZEMS POPULARS 
I SEMBLANTS COMERÇOS DETALLISTES I MAJORISTES:  
- Des de 250 m2 fins a 400 m2.......... 46.005 Ptes./  276,50 €  
- Des de 400 m2 fins a 600 m2………………………… 87.252 Ptes./  524,40 €  
- Des de 600 m2 fins a 1000 m2………………………164.101 Ptes./  986,27 €  
- Des de 1000 m2 fins a 1500 m2……………………201.645 Ptes./1.211,91 €  
- Des del 1500 m2 fins al 2500 m2………………317.278 Ptes./1.906,88 €  
- Des de 2500 m2 fins a 5000 m2………………… 403.159 Ptes./2.423,03 €  
- Des de 5000 m2 fins a 7500 m2……………………610.012 Ptes./3.666,25 €  
- Des de 7500 m2 fins a 10000 m2…………………806.229 Ptes./4.845,53 €  
- Mes de 10.000 m2. ………………………………………… 1.209.299 Ptes./7.268,03 €  
 
K) CÀMPINGS, per m2/temporada…………………………     34 Ptes./    0,20 €  
 
L) OFICINES, IMMOBILIÀRIES, DESPATXOS, ACTIVITATS  PROFESSIONALS I 
SEMBLANTS……………………………………………………………………………  13.134 Ptes./   78,94 €  
M) DISCOTEQUES........................ 161.363 Ptes./  969,82 €  
N) CENTRES DOCENTS LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL QUAL NO SIGA 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL I GUARDERIES:  
1. - Fins a 1000 m2...................  65.415 Ptes./  393,15 €  
2. - Des del 1000 al2 2500 m2……………………… 151.201 Ptes./  908,74 €  
3. - Entre 2500 m'i2 5000 m2. …………………… 302.402 Ptes./1.817,47 €  
4. - Entre 5000 m'i2 7500 m2………………………… 457.222 Ptes./2.747,96 €  
5. - Entre 7500 m'i2 10000 m2……………………… 604.804 Ptes./3.634,95 €  
6. - Entre 10000 m'i2 15000 m2…………………… 755.704 Ptes./4.541,87 €  
7. - Entre 15000 m'i2 20000 m2…………………… 889.179 Ptes./5.344,07 €  
8. - De mes de 20000 m2..............1.058.098 Ptes./6.359,30 €  
 



O) ELS LOCALS, I EDIFICIS DESTINATS A HOSPITALS SANITARIS, AMBULATORIS, 
CENTRES MÈDICS I RESIDÈNCIES SANITÀRIES I SEMBLANTS:  
1. - Per cada llit....................   3.178 Ptes./   19,10 €  
2. - Ambulatoris i c. de salut……………………… 56.276 Ptes./  338,23 €  
3. - Centres mèdics.................... 17.742 Ptes./  106,63 €  
                / 
P) ACTIVITATS ECONÒMIQUES NO INCLOSES EN CAP EPÍGRAF DELS 
ANTERIORS…………………………………………………………………………………13.134 Ptes./   78,94 €  
 

 
               2. -  Les quotes assenyalades en la tarifa tenen  caràcter   anual .  
 
   3. -  En els següents casos, la quota a pagar pel   servici  d'arreplegada  de fem fins a 

100 Quilos de  residus diaris, serà  la  quota  establida en  la  Tarifa  anterior.  Quan  
s'excedisca de 100 Quilos de residus diaris, la quota a  pagar  per la prestació del servici, 
serà objecte d'un  concert  particular en què es valorarà  individualitzadament   els  costos  
de  la prestació, establint-se en  atenció  als  dits costos i en la periodicitat    que resulte 
convinguda: 

 
   a)  Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids  produïts en locals 

comercials que excedisquen la quantitat de 100 quilos de pes diari.  
 
   b)  Els embolcalls, envasos, embalatges, i altres residus  sòlids  produïts en locals   

comercials i la  composició dels quals   siga  assimilable  als residus de tipus urbà, que 
excedisquen  de 100 quilos al dia per indústria, prohibint-se mesclar els residus  amb 
productes tòxics perillosos o inflamables que estiguen prohibits per llei oficial.  

 
 C) Els  residus produïts pel consum en  bars, restaurants i  la resta d'establiments que 

expenguen o  servisquen   productes  alimentaris cuinats o en els que es realitze 
consumicions  de  qualsevol  classe, així com els  produïts  en  supermercats,  autoservicis  i 
establiments semblants, que  excedisquen de la quantitat de 100 quilos de pes diari.  

 
 
ARTICULE 7. - PERÍODE  IMPOSITIU  
 
 El període impositiu coincidirà amb l'any natural . 
 
 
ARTICULE 8. -  MERITE  
 
1. - Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir,  donada la naturalesa de recepció 

obligatòria del  servici, per  primera vegada, quan s'inicie l'ocupació o possessió  de la 
vivenda o local.  

 
2. -  La taxa per prestació del servici d'arreplegada domiciliària de fem o residus 

sòlids urbans es meritarà l'un de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any 
natural excepte en els supòsits d'inici o cessament definitiu en què la quota es prorratejarà 
per semestres naturals, inclòs el de la data d'inici o cessament.  



 
3.- Anualment es formarà un Padró  en què figuraran els subjectes passius afectats i 

les quotes que es liquiden per aplicació de la present Ordenança. 
 
        
ARTICULE 9. - DECLARACIÓ I INGRÉS  
 
 1.-  Els subjectes passius tenen l'obligació  de declarar les dades necessàries per a la 

liquidació de la Taxa. 
              
  2. - Quan es conega, ja d'ofici o per  comunicació  dels interessats qualsevol variació 

de les dades figurades  en  el  Padró, es duran a terme en este les  modificacions 
corresponents, que  produiran efectes a partir del període de cobrança  següent al de la data 
en què s'haja efectuat la  declaració.  

 
   3. -  El  cobrament de les quotes s'efectuarà  anualment, per mitjà de rebut derivat 

del Padró.  
 
   4. -  Les baixes en el Padró produiran efectes a  partir de l'exercici següent a la 

presentació de la declaració. Qui  incomplisquen tal obligació seguiran subjectes al 
pagament  de  la Taxa.  
 

 
        ARTICULE 9. - INFRACCIONS I SANCIONS  
 
        En  tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries,  així  com  de  les sancions que  a  les  
mateixes  corresponguen  en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei  General  Tributària  i en 
l'Ordenança Fiscal General de  Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs locals.  
 

 
 

DISPOSICIÓ  FINAL 
 
          La present Ordenança Fiscal, va ser aprovada per l'Ajuntament-Ple  provisionalment el dia 09 de maig 
del 2006  i  definitivament el dia 05 De Juliol del 2006 publicant-se en el  Butlletí Oficial de la província 
núm. 166, de data 21 De Juliol del 2006,i entrarà en vigor i s'aplicarà des del dia 22 De Juliol del 2006, i 
seguirà en vigor mentres no s'acorde la seua modificació o derogació expressa.-  
 
 
 

                            En Sant Joan D´ALACANT, a 21 De Juliol del 2006.- 
 
       La secretària Acctal.-                            L'Alcalde-President Acctal.- 
 
 
 
 
Fdo. Mª Rosa Valdés Vidal.-                            Fdo. Edmundo Seva García  


