Vista la intenció de proposar al Ple, previs els tràmits legals adients, la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de recollida domiciliaria de fem o
residus sòlids urbans.
Vist el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú.
Vist l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local.
RESOLUCIÓ
PRIMER: Publicar en el portal web de l’Ajuntament, així com també en el tauler
d’anuncis de la seu electrònica, el text de la proposta de modificació de l’ordenança a fi
de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals
puguen fer-se per altres persones o entitats.
SEGON: Les persones o entitats interessades, dins del termini de vint dies contats des del
següent al de la publicació, podran fer les aportacions que estimen convenients.
TERCER: Per a facilitar la participació la remissió d’aportacions es podrà fer mitjançant
correu electrònic a la següent direcció: gestion.tributaria@aytosagunto.es, assenyalant
a l’assumpte del correu “PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL TAXA
FEM”.
Si els interessats ho prefereixen també podran participar per escrit presentat als registres
físics de l’Ajuntament (Camí reial, 65, planta baixa; i Plaça del Sol s/n, planta baixa) o al
registre electrònic:
https://sagunt.sedipualba.es – Catálogo de trámites – Servicios relacionados con
ciudadanos – Registro Electrónico / Presentación instancia general.
Assenyalant en “descripción breve” de l’apartat “contenido de la instancia”
“PARTICIPACIÓ CIUTADANA ORDENANÇA FISCAL TAXA FEM”

Proposta de modificació
[En castellano a partir de la página 3]

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PELS SERVEIS DE RECOLLIDA DOMICILIARIA DE
FEM O RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Es modifica l’article 6 de l’ordenança fiscal que queda amb la següent redacció (en
cursiva la nova redacció)
Article 6é.- Bonificacions

1. S'estableix una bonificació anual del 89% en l'epígraf de la tarifa corresponent als
subjectes passius que reunisquen els següents requisits:
Els jubilats i pensionistes que perceben pensions inferiors al salari mínim
interprofessional, sempre que reunisquen les següents característiques:
a) Que la pensió siga inferior a l'import del salari mínim interprofessional vigent a data
1r de Gener de cada exercici. Cas de conviure en un mateix domicili dos o més
pensionistes, se sumarà l'import de les pensions a l'efecte d'aplicació de l'expressat
límit.
b) Que el pensionista o jubilat no posseïsca altres béns o ingressos la renda dels quals o
import sumats al de la pensió superen l'expressat límit salarial
c) Que no convisquen amb altres persones majors d'edat amb capacitat per a treballar,
excepte que es troben en situació de desocupació.
A l'efecte del seu atorgament, podrà ser requerit informe dels Serveis Socials.
2. La concessió de la bonificació farà efecte a partir de l'any natural següent a la
sol·licitud de la bonificació.
3. La bonificació tindrà una durada de tres anys naturals, sempre que en la data de la
meritació de la taxa (cada trimestre natural) concórreguen els requisits exigibles per al
gaudi de la bonificació establits en l'apartat primer venint els beneficiaris de la bonificació
a comunicar a l'Administració qualsevol variació en els requisits que implique la pèrdua
de la bonificació, sense perjudici de les facultats de comprovació i inspecció de
l'Administració.
4. Es faculta a l'Alcaldia per a dictar normes per a l'aplicació i gestió d'aquesta bonificació.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURA O RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Se modifica el artículo 6 de la ordenanza fiscal que queda con la siguiente redacción
(en cursiva la nova redacción)
Artículo 6º.- Bonificaciones
1. Se establece una bonificación anual del 89 % en el epígrafe de la tarifa correspondiente
a los sujetos pasivos que reúnan los siguientes requisitos:
Los jubilados y pensionistas que perciban pensiones inferiores al salario mínimo
interprofesional, siempre que reúnan las siguientes características:
d) Que la pensión sea inferior al importe del salario mínimo interprofesional vigente a
fecha 1º de Enero de cada ejercicio. Caso de convivir en un mismo domicilio dos o
más pensionistas, se sumará el importe de las pensiones a efectos de aplicación del
expresado límite.
e) Que el pensionista o jubilado no posea otros bienes o ingresos cuya renta o importe
sumados al de la pensión superen el expresado límite salarial
f) Que no convivan con otras personas mayores de edad con capacidad para trabajar,
excepto que se encuentren en situación de desempleo.
A los efectos de su otorgamiento, podrá ser requerido informe de los Servicios Sociales.
2. La concesión de la bonificación surtirá efectos a partir del año natural siguiente a la
solicitud de la bonificación.
3. La bonificación tendrá una duración de tres años naturales, siempre y cuando en la
fecha del devengo de la tasa (cada trimestre natural) concurran los requisitos exigibles
para el disfrute de la bonificación establecidos en el apartado primero viniendo los
beneficiarios de la bonificación a comunicar a la Administración cualquier variación en
los requisitos que implique la pérdida de la bonificación, sin perjuicio de las facultades
de comprobación e inspección de la Administración.
4. Se faculta a la Alcaldía para dictar normas para la aplicación y gestión de esta
bonificación.

