
 
En /Na                                          , amb DNI                     , domiciliat al  

carrer                                       , nº     , compareix i com millor procedeix en dret 
EXPOSA: 
 

He rebut notificació de la liquidació  
 
Que mitjançant el present escrit sol·licite la revocació de la liquidació 

definitiva, rebut numero ___________, del CONSORCI RESI Z.X, XI i XII AG2 
(textual, no sabem qui s’amaga d’arrere d’este acrònim), pel concepte 
TTRUAG2B-TRANSF. VALORIZACION Y TRANS. RESIDUOS 2014 (este 
concepte també es textual de la liquidació que he rebut) m’ha notificat la Diputació 
Provincial, sol·licitud que es fonamenta en els següents fets i fonaments de dret: 

 
I. Respecte el caràcter del present escrit. 

De conformitat amb l’article 207.1.f) de la llei 58/2003, General Tributària, 
l'Administració pot revisar i privar d'efectes, sense necessitat intervenció judicial, 
els actes dictats en matèria tributària que no hagin sigut recorreguts en termini, 
quan l’administració corresponent no tinga els requisits essencials per a adquirir-
los.  

Esta liquidació, com s’exposa en el apartat II, és nul·la de ple dret per quant 
ni el CONSORCI RESI Z.X, XI i XII AG2, ni el seu col·laborador necessari, la 
Diputació Provincial), disposen dels requisits mínims per a poder exigir-me el 
pagament del rebut indicat, a banda de la falta de competència material del 
consorci per establir tributs sobre transferència o transport de residus, per vulnerar 
els seus propis Estatuts.  
 

II. Sobre el fons de la qüestió.  
 
Primer. L’Ajuntament de Fontanars té delegada en la Diputació Provincial la 

gestió i recaptació dels seus tributs i taxes, entre els que s’inclou la taxa de fem. 
Segon. En virtut d’esta delegació, la Diputació ja m’ha cobrat la taxa de fem 

de l’exercici 2014 i, per tant, ja he satisfet la meua obligació de pagar tot el servei 
que he rebut pel tractament dels meus residus domiciliaris. 

Tercer. Si l’Ajuntament de Fontanars, mitjançant esta mateixa Diputació, ja 

m’ha cobrat la taxa de recollida de fem (incloent recollida, transport, transferència i 
eliminació) per esta mateixa vivenda, és evident que no pot ara la mateixa 
Diputació que ja m’ha cobrat esta taxa, girar-me una altra liquidació, pel mateix 
servei que ja li he pagat a l’Ajuntament. 

 



 

Quart. Com a ciutadà que ja ha satisfet les seues obligacions tributàries 

habituals, no puc ser una víctima d’un conflicte provocat per la falta de previsió del 
Consorci de no aprovar un preu públic per cobrar el servei que li haja pogut prestar 
a l’Ajuntament de Fontanars o a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, ni la 
Diputació Provincial pot ser cooperadora necessària en la perpetració d’esta 
il·legalitat sense actuar en compliment de l’obligació de control de la legalitat en 
general, i tributària en particular.  

Cinquè. Que com les afirmacions anteriors consten en esta mateixa 
administració (tant pel que fa a la delegació de competències de l’Ajuntament de 
Fontanars com del Consorci de Residus) em remet expressament a estos 
convenis com a prova de les afirmacions anteriors.  

Sisè. Mitjançant resolució de 6 de febrer de 2013, la Diputació de València 
ja va acordar no passar al cobrament les liquidacions de la taxa de transferència, 
transport, valoració i eliminació de residus urbans del Consorci de Residus. Ara, 
dos anys després, continuen sent plenament d’aplicació les consideracions 
jurídiques que van fonamentar dita resolució, perquè ja he pagat el servici a la 
mateixa administració que me l’ha cobrat sempre i, evidentment, no tinc perquè 
pagar dos vegades per un únic servei. 

Setè. L’article 1.1 dels estatuts del Consorci li atribueixen competència per 

a la prestació dels serveis de valorització i eliminació de residus urbans o 
municipals. Per tant, no sent competent este Consorci per prestar els serveis de 
transferència i transport, no pot aprovar una Ordenança per cobrar estos 
conceptes, ni tampoc computar el cost d’estos serveis en la taxa. 

 
Per este motiu, es SOL·LICITA a la Diputació Provincial: 

 
 Que a la vista de les al·legacions exposades, acorde l’inici d’expedient de 
revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret, i de conformitat amb les al·legacions 
incorporades al present escrit, resolga en el sentit de declarar d’ofici la nul·litat de 
la liquidació recorreguda, per haver sigut satisfeta prèviament este mateix 
concepte a esta mateixa Diputació Provincial. 
 Subsidiàriament, sol·licite la suspensió de l’execució de la liquidació 
impugnada fins que es resolga esta revisió d’ofici.  
 En el improbable cas de no ser anul·lada esta liquidació, sol·licite el 
fraccionament del pagament d’esta i futures liquidacions, tot tenint en compte que 
es tracta d’una nova taxa, per un concepte ja abonat prèviament i que suposa un 
greu perjudici a l’estabilitat econòmica familiar. 
 
     En       ,         de febrer de 2015. 
 
 

Signat:  


