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1.1 ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ,
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS.
TITOL I. NORMES GENERALS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.
CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS.
ARTICLE 1r.- OBJECTE.
La present Ordenança fiscal general té per objecte establir els principis bàsics i les normes de
gestió, recaptació i inspecció comuna a totes les exaccions que constituïxen el règim fiscal d'esta
Entitat Local, i es dicta fent ús de la potestat reglamentària específica que li atribuïx l'article 106.2
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Les normes d'esta
Ordenança es consideraran part integrant de les Ordenances dels tributs propis, en tot el que no
estiga especialment regulat en estes.

ARTICLE 2n.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.
1. La present Ordenança s'aplicarà, excepte regulació específica de la matèria, a la gestió
recaptatòria de tots els recursos de naturalesa pública, entenent la mateixa com l'exercici de la
funció administrativa conduent al cobrament dels deutes i sancions tributàries i la resta de
recursos de naturalesa pública que hagen de satisfer els obligats al pagament.
2. Esta Ordenança Fiscal General obligarà:
a) Àmbit territorial: En tot el territori del terme municipal.
b) Àmbit temporal: Des de la seua aprovació fins a la seua nova modificació o derogació
expressa.
Durant la seua vigència les Ordenances municipals es trobaran a disposició del públic.

ARTICLE 3r.- INTERPRETACIÓ DE LES ORDENANCES.
1. Exercint-se la potestat reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària a través de les
ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis i de l'ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció, el Ple podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores de les mateixes.
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2. No s'admetrà l'analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet
imposable o el de les exempcions o bonificacions.
3. Per a evitar el frau de Llei s'entendrà, als efectes del número anterior, que no hi ha extensió del
fet imposable quan es graven fets realitzats amb el propòsit provat d'eludir el tribut, sempre que
produïsquen un resultat equivalent al derivat del fet imposable. Per a declarar que hi ha el frau de
Llei serà necessari un expedient en què s'aporte per part de l'Administració la prova corresponent i
es done audiència a l'interessat.

ARTICLE 4t.- NATURALESA.
L'exacció exigirà d'acord amb la verdadera naturalesa jurídica i econòmica del fet imposable.

CAPÍTOL II.- ELEMENTS DE RELACIÓ TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 5é.- EL FET IMPOSABLE.
1. El fet imposable és el pressupost de naturalesa jurídica o econòmica fixat en la Llei i Ordenança
fiscal corresponent, si és el cas, per a configurar cada exacció i la realització del qual origina el
naixement de l'obligació de contribuir.
2. Les Ordenances dels respectius tributs completaran, si és el cas, la determinació concreta del
fet imposable per mitjà de la menció dels supòsits de no subjecció, així com de les condicions en
què naix l'obligació de contribuir.

ARTICLE 6é.- OBLIGAT TRIBUTARI.
En tot el que es referix a l'obligat tributari (principis generals, responsables del tribut, capacitat
d'obrar i domicili fiscal), caldrà ajustar-se al que disposen els articles 35 a 48 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, d'ara en avant Llei General Tributària, i a les modificacions
que amb posterioritat puguen promulgar-se sobre tals matèries.
En especial, i pel que es referix al domicili fiscal, quan no s'efectue la preceptiva declaració del
domicili dins del terme municipal caldrà ajustar-se al que disposa l'article 48 de la Llei General
Tributària.
En tot cas, i excepte comunicació de l'obligat tributari sobre el seu domicili fiscal, l'Administració
entendrà com a domicili fiscal a tots els efectes el que es deduïsca dels padrons tributaris.

ARTICLE 7é.- BASE IMPOSABLE I BASE LIQUIDABLE.
1. S'entén per base imposable la magnitud dinerària o d'una altra naturalesa que resulta del
mesurament o valoració del fet imposable.
2. La base liquidable és la magnitud resultant de practicar, si és el cas, en la base imposable les
reduccions establides en la Llei o en les ordenances específiques de cada tribut.

ARTICLE 8é.- MÈTODE DE DETERMINACIÓ.
La base imposable podrà determinar-se pels mètodes següents:
a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.
c) Estimació indirecta.
S'establirà en l'ordenança pròpia de cada exacció els mitjans i mètodes per a determinar la base
imposable dins dels règims expressats.

CAPÍTOL III.- DEUTE TRIBUTARI.
ARTICLE 9é.- DEUTE TRIBUTARI.
1. El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulte de l'obligació
tributària principal o de les obligacions de realitzar pagaments a compte.
2. A més, el deute tributari estarà integrat, si és el cas, per:
a) L'interés de demora.
b) Els recàrrecs per declaració extemporània.
c) Els recàrrecs del període executiu.
d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes, a favor del Tresor
municipal o d'altres Ens Públics.
3. Les sancions tributàries que puguen imposar-se no formaran part del deute tributari, però en la
seua recaptació s'aplicaran les normes incloses en el capítol V del títol III de la Llei General
Tributària.

ARTICLE 10é.- DETERMINACIÓ DE LA QUOTA.
La quota íntegra es determinarà:
a) Aplicant el tipus de gravamen a la base liquidable.
b) Segons la quantitat fixa assenyalada a este efecte.
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La quota líquida s'obtindrà aplicant sobre la quota íntegra les deduccions, bonificacions, addicions
o coeficients previstos, si és el cas, en la legislació específica de cada tribut i en l'Ordenança fiscal
corresponent.
La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota líquida en l'import de les deduccions,
pagaments fraccionats, retencions, ingressos a compte i quotes d'acord amb la normativa de cada
tribut.

ARTICLE 11é.- CRITERIS.
1. Per a la determinació de la quantia de les taxes hauran de tindre's en compte criteris genèrics
de capacitat econòmica que responguen a paràmetres objectius de titularitat o gaudi efectiu de
renda i patrimoni dels subjectes obligats a satisfer-los.
2. Les quantitats fixes o els percentatges sobre la base referits a les categories vials, seran
aplicats d'acord amb l'índex fiscal de carrers aprovat per este Ajuntament, amb caràcter general o
per a cada tribut en especial.

ARTICLE 12é.- EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI.
El deute tributari s'extingirà, totalment o parcialment, segons els casos, per:
a) Pagament.
b) Prescripció.
c) Compensació, segons el que establixen els articles 71 a 73 de la Llei General Tributària i
l'article 109 de la Llei de Bases de Règim Local.
d) Deducció sobre transferències.
e) Condonació en els supòsits legalment establits.
f) Insolvència provada del deutor.

ARTICLE 13é.- DEL PAGAMENT.
Respecte del pagament dels deutes tributaris s'estarà, en general, al que preveu el Títol II, Capítol
IV, Secció 2a de la Llei General Tributària, Secció 1a, del capítol I del Títol II del Reglament
General de Recaptació i al que disposa el Títol III de la present Ordenança.

ARTICLE 14é.- DE LA PRESCRIPCIÓ.
1. Prescriuran als quatre anys els següents drets:
a) El dret de l'Ajuntament per a determinar el deute tributari per mitjà de l'oportuna
liquidació, comptat el dit termini des del dia de meritació o, si és el cas, des del dia en què finalitze
el termini reglamentari per a presentar la corresponent declaració.

b) El dret de l'Administració per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats, comptat des de l'endemà a què finalitze el termini de pagament en període voluntari,
excepte el que disposa l'apartat 2 de l'article 67 de la Llei General Tributària.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties, a comptar en els
termes del que disposa l'article 67 de la Llei General Tributària.
d) El dret a obtindre les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties, en els termes del
que disposa l'article 67 de la Llei General Tributària.
2. Els terminis de prescripció a què es referix l'apartat anterior del present article s'interrompran:
a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal de l'obligat
tributari conduent al reconeixement, regularització, inspecció, assegurament, comprovació,
liquidació i recaptació de tots o part dels elements de l'obligació tributària.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, en els termes i
condicions establits en l'article 68 de la Llei General Tributària.
c) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari conduent a la liquidació o
autoliquidació del deute tributari.
3. Produïda la interrupció, s'iniciarà novament el còmput del termini de prescripció, excepte el que
establix l'apartat 6 de l'article 68 de la Llei General Tributària.
4. La prescripció s'aplicarà d'ofici, sense necessitat que la invoque o exceptue l'obligat tributari.
Correspon la seua declaració a la Presidència i l'expedient s'instruirà d'ofici per la Tresoreria
municipal.

ARTICLE 15é.- DE LA CONDONACIÓ.
Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació, rebaixa o perdó, en virtut de Llei,
en la quantia i amb els requisits que en la mateixa es determine.

ARTICLE 16é.- INSOLVÈNCIA PROVADA DEL DEUTOR.
1. Els Deutes tributaris que no hagen pogut fer-se efectius en els corresponents procediments
executius per insolvència provada del subjecte passiu i la resta de responsables, es declararan
provisionalment extingits en la quantia procedent, fins que no es revisen i rehabiliten dins del
Termini de prescripció.
2. La declaració de deutor fallit i crèdit incobrable s'ajustarà al que disposa l'article 61 del
Reglament General de Recaptació i causarà els efectes establits en l'article 62 de l'esmentat
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Reglament General de Recaptació, corresponent la seua aprovació a la Presidència, previ
expedient instruït per la Tresoreria.
3. Prèvia instrucció del corresponent expedient podran donar-se de baixa tots aquells deutes de
caràcter tributari la quantia dels quals siga inferior als costos de recaptació. L'expedient serà
instruït per la Tresoreria municipal, amb un informe previ de la Intervenció i correspondrà la fixació
de l'esmentada quantia a la Presidència de la Corporació.

CAPÍTOL IV.- LES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I LA SEUA SANCIÓ.
ARTICLE 17é.- REGULACIÓ.
El concepte d'infracció tributària, les seues classes i tipificació, les sancions aplicables i els òrgans
competents per a la seua imposició, la graduació de les mateixes, la seua quantia i condonació, si
és el cas, i resta de conseqüències jurídiques en matèria d'infraccions tributàries seran les
regulades en els articles 181 a 206 de la Llei General Tributària i el Procediment aplicable serà
l'establit en els articles 207 a 212 de la mateixa norma., amb les peculiaritats que s'assenyalen en
els articles següents.

ARTICLE 18é.- CONCEPTE.
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades en les Lleis. Les
infraccions tributàries són sancionables, inclús a títol de simple negligència.
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats mencionades en
l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, que realitzen les accions o omissions
tipificades com a infraccions en les Lleis.
3. El subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal als efectes del que disposa
l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei General Tributària en relació amb la declaració de
responsabilitat.
4. La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d'una infracció tributària
determinarà que queden solidàriament obligats enfront de l'Administració al pagament de la
sanció.
5. En els supòsits en què les infraccions pogueren ser constitutives de delictes contra la Hisenda
Pública regulats en el Codi Penal, l'Alcaldia passarà el tant de culpa a la jurisdicció penal i
s'abstindrà de seguir el procediment sancionador mentres l'autoritat judicial no dicte sentència
ferma. La sanció de l'autoritat judicial exclourà la imposició o sanció administrativa. De no haverse estimat l'existència de delicte, l'Alcaldia decretarà la continuació de l'expedient sancionador
basant-se en els fets que els tribunals hagen considerat provats.

ARTICLE 19é.- CLASSES D'INFRACCIONS TRIBUTÀRIES.
Les infraccions tributàries podran ser lleus, greus o molt greus.

ARTICLE 20é.- QUALIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS.

1. Les infraccions tributàries es qualificaran com lleus, greus o molt greus d'acord amb el que
disposa cada cas en els articles 191 a 206 de la Llei General Tributària, i en els termes del que
disposa l'article 184 de l'esmentada Llei.

ARTICLE 21é.- SANCIONS.
1. Les infraccions tributàries se sancionaran, segons els casos, per mitjà de:
a) Multa pecuniària, fixa o proporcional, dins dels límits establits en el capítol III del Títol IV
de la Llei General Tributària, i amb aplicació dels criteris de graduació i reducció que assenyalen
els articles 187 i 188 de la Llei General Tributària.
b) Sancions no pecuniàries accessòries: D'acord amb el que disposa l'article 186 de la Llei
General Tributària.
2. L'òrgan competent per a la imposició de les sancions a què es referix la lletra a) de l'apartat
anterior serà, en tot cas, l'Alcaldia Presidència, corresponent al Ple, la imposició de les tipificades
en les lletres b) del dit apartat.

ARTICLE 22é.- GRADUACIÓ.
1. Les sancions tributàries es graduaran atenent en cada cas concret a:
a) La comissió repetida d'infraccions tributàries.
b) Perjuí econòmic per a la Hisenda Pública municipal.
c) Incompliment substancial de l'obligació de facturació o documentació.
d) Acord o conformitat de l'interessat.
2. Els criteris de graduació són aplicables simultàniament.
3. La quantia de les sancions pecuniàries imposades segons el que disposa la present
Ordenança, Ordenança específica del tribut i Llei General tributària es reduiran en els
percentatges previst en el punt 1 de l'article 188 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 23é.- REVISIÓ D'ACTES.
Respecte de la revisió d'actes en matèria de gestió tributària i dels recursos sobre actes
d'aplicació i efectivitat dels tributs locals serà d’aplicació el que disposa l’article 14 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.
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ARTICLE 24é.- RECURS DE REPOSICIÓ.
1. Contra els actes de les Entitats Locals sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals podrà
formular-se, davant del mateix òrgan que els va dictar, el corresponent recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació individual
o col·lectiva per mitjà de publicació d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València quan
es tracte de padrons o matrícules de contribuents. Contra la denegació del dit recurs de reposició
els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós
Administratiu o el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, segons els
casos, en el termini de dos mesos sense la denegació fóra expressa o de sis mesos si fóra tàcita,
a comptar de la data d'interposició del respectiu recurs de reposició.
2. D'acord amb el que disposa l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals els interessats podran interposar
directament el recurs contenciós -Administratiu contra els actes que posen fi a les reclamacions
formulades en relació amb els acords d'esta Corporació en matèria d'imposició de tributs i
aprovació i modificació d'ordenances fiscals.

ARTICLE 25º.-SUSPENSIÓ, APLICACIÓ I EFECTIVITAT.
El règim de suspensió d'actes i acords sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals, serà el fixat
per l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

ARTICLE 26é.- RECTIFICACIÓ D'ACTES.
L'Administració podrà rectificar, en qualsevol moment d'ofici a instància de l'interessat, i sempre
que no hagen transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte objecte de rectificació, els
errors materials o de fet, així com els aritmètics.

ARTICLE 27é.- RECTIFICACIÓ D'AUTOLIQUIDACIONS.
1. En els supòsits en què un obligat tributari entenga que una declaracióliquidació o autoliquidació
formulada per ell ha donat lloc a la realització d'un ingrés indegut, podrà instar la restitució de
l'indegudament ingressat a la Presidència, sol·licitud que haurà de tramitar-se amb subjecció a allò
que s'ha establit per l'article 8 del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre ("Butlletí Oficial de
l’Estat" número 230, de 25 de setembre, de 1990).
2. Quan un obligat tributari considere que una declaració-liquidació o autoliquidació formulada per
ell hi ha perjudicat siga com siga els seus interessos legítims, sense donar lloc a la realització d'un
ingrés indegut, podrà instar la seua rectificació a la Presidència segons el procediment regulat en
la disposició addicional tercera del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre ("Butlletí Oficial de
l’Estat" número 230, de 25 de setembre, de 1990).

TÍTOL II. NORMES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I APLICACIÓ DELS
TRIBUTS
ARTICLE 28é.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.
L'aplicació dels tributs es desenrotllarà, dins de l'organització municipal, pel Departament de
Gestió Tributària i Recaptació, amb subjecció al que disposa l'Ordenança específica del Tribut,
Ordenança Fiscal General, Llei General Tributària i la resta de normativa sectorial aplicable.

ARTICLE 29é.- INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA ALS OBLIGATS TRIBUTARIS.
1.L'Ajuntament, a través dels seus distints òrgans de gestió Tributària haurà de prestar la
necessària informació i assistència als obligats tributaris sobre els seus drets i obligacions.
2. Entre altres actuacions l'Ajuntament realitzarà les següents:
a) Anualment editarà les Ordenances fiscals i de preus públics vigents en el municipi,
que estarà disponible en les oficinesd'atenció al públic i en la pàgina web de l'Ajuntament.
b) Contestarà a les consultes escrites que els obligats tributaris
tinguen interés legítim.

realitzen i sobre les quals

c) Assistirà als obligats tributaris en la confecció de declaracions i autoliquidacions.
d) Informarà els contribuents dels calendaris tributaris.
e) Facilitarà al contribuent, per mitjà de la utilització de mitjans telemàtics, el compliment de
les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament.

ARTICLE 30é.- EFECTES DE LES CONTESTACIONS A CONSULTES TRIBUTÀRIES
ESCRITES.
1. Les contestacions que l'Ajuntament realitze a les consultes tributàries escrites tindran efectes
vinculants per a l'Administració en relació amb el consultant, en els termes i condicions establits
en el present article.
2. La consulta escrita haurà de realitzar-se per persona amb interés legítim, abans de la
finalització del termini establit per a l'exercici dels drets, la presentació de declaracions o
autoliquidacions o el compliment d'altres obligacions tributàries i l'escrit haurà de ser dirigit a
l'Alcaldia Presidència.
3. La consulta haurà de contindre almenys les dades següents:
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- Dades personals del consultant.
- Interés legítim pel que actua.
- Tribut a què afecta la consulta.
- Antecedents rellevants per a l'aplicació del tribut.
- Circumstàncies específiques en l'aplicació del tribut.
- Fets de transcendència en el càlcul i aplicació del tribut.
- Si és el cas, interpretació del consultant sobre la norma o normes aplicables i criteris
d'aplicació.
- Pregunta o consulta clarament definida a l'Administració.
4. Realitzada la consulta, l'Ajuntament comprovarà el contingut mínim exigit i arxivarà, amb
notificació a l'interessat, les consultes que no reunisquen els requisits mínims exigits, i no siguen
esmenades a requeriment de l'Administració.
5. No tindran efectes vinculants aquelles consultes en què s'hagueren alterat les circumstàncies,
antecedents i la resta de dades arreplegades en l'escrit de consulta respecte de la realitat.
6. La presentació i contestació de les consultes no interromprà els terminis establits en les normes
tributàries per al compliment de les obligacions tributàries.
7. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà caràcter informatiu i no admetrà cap
recurs, sense perjuí que l'obligat tributari puga entaular recurs contra l'acte o actes administratius
que es dicten posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la contestació.
8. El termini per a contestar les consultes escrites serà de sis mesos des de la data de la seua
presentació. La falta de contestació en el dit termini no implicarà l'acceptació dels criteris
expressats en l'escrit de consulta.

ARTICLE 31é.- OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ.
1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les Entitats que menciona
l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, estaran obligades a proporcionar a
l'Administració tributària municipal qualsevol classe de dades, informes o antecedents i justificants
amb transcendència tributària relacionats amb el compliment de les seues pròpies obligacions
tributàries o deduïts de les seues relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres
persones. En particular:
- Les persones o entitats depositàries de diners en efectiu o encomptes, valors o altres
béns de deutors a l'Administració tributària local en període executiu estaran obligades a informar
els òrgans de recaptació i a complir els requeriments efectuats pels mateixos en
l'exercici de les seues competències.
- Els funcionaris públics, inclosos els professionals oficials, estaran obligats a col·laborar
amb l'Administració tributària local subministrant qualsevol classe d'informació amb
transcendència tributària.
Tot això en els termes i condicions disposats per l'article 93 i 94 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 32é.- INICIACIÓ DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS.
Els procediments tributaris s'iniciaran d'ofici o a instància de l'obligat tributari, per mitjà
d'autoliquidació, declaració, comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst en la normativa
tributària.

En tot cas en qualsevol procediment tributari haurà de constar necessàriament el nom, cognoms o
raó social i el número d'identificació fiscal de l'obligat tributari, i, si és el cas, de la persona que ho
represente.

ARTICLE 33é.- DECLARACIÓ TRIBUTÀRIA.
Es considerarà declaració tributària tot document presentat davant de l'Administració tributària on
es reconega o manifeste la realització de qualsevol fet rellevant per a l'aplicació dels tributs
municipals.
Serà obligatòria la presentació de la declaració dins dels terminis determinats en cada Ordenança
fiscal específica, i, en general, dins del termini de tres mesos des de la realització del fet
imposable.
La no presentació de la declaració de la realització del fet o activitat gravada, podrà ser
considerada com a infracció tributària i sancionada, prèvia instrucció del corresponent expedient,
com a tal.

ARTICLE 34é.- AUTOLIQUIDACIÓ.
Les autoliquidacions són declaracions en què els obligats tributaris, a més de comunicar a
l'Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut informatiu,
realitzen per si mateixos les operacions de qualificació i quantificació necessàries per a determinar
i ingressar l'import del deute tributari o, si és el cas, determinar la quantitat que resulte a tornar.
Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i
comprovació per l'Administració tributària de l'Ajuntament que podrà practicar la liquidació
corresponent, si és el cas.

ARTICLE 35é.- DESENVOLUPAMENT I TERMINACIÓ DE LES ACTUACIONS
TRIBUTÀRIES.
1. Una vegada iniciat el procediment d'ofici o a instància de part, l'Administració impulsarà la seua
tramitació respectant en tot cas els drets de l'obligat tributari i facilitant-li el compliment de les
seues obligacions.
2. Els procediments tributaris es tramitaran des del departament de Gestió tributària de
l'Ajuntament o des del Departament de Tresoreria i recaptació en funció de la fase en què es trobe
el procediment.
3. L'Ajuntament no exigirà ni l'obligat tributari estarà obligat a presentar documents que ja estiguen
en poder del propi Ajuntament o aquells altres que la normativa tributària específica no obliga la
seua presentació.
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4. L'obligat tributari tindrà dret a obtindre còpia, a costa seu, de qualsevol document que figure en
l'expedient, llevat que afecte interessos de tercers o a la intimitat d'altres persones o que així ho
dispose la normativa vigent.
5. Les actuacions tributàries finalitzaran amb la resolució expressa, el desistiment, la renúncia al
dret per part de l'obligat tributari, la impossibilitat material de continuar-los per causes
sobrevingudes, la caducitat, el compliment de l'obligació tributària o qualsevol altra causa prevista
en la normativa.

ARTICLE 36é.- LA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA.
1. Liquidació tributària és l'acte per mitjà del qual l'Ajuntament realitza les operacions de
quantificació per a determinar l'import del deute tributari o de la quantitat, que, si és el cas, resulte
a tornar o a compensar, d'acord amb les normes aplicables.
2. Les liquidacions tributàries podran ser provisionals o definitives.
Tindran la consideració de liquidacions definitives:
a) Les practicades en un procediment inspector, excepte en els supòsits establits en el
paràgraf 4 de l'article 101 de la Llei General Tributària.
b) Les altres a què la normativa tributària atorgue tal caràcter. En els altres supòsits les
liquidacions tributàries tindran el caràcter de provisionals.
3. L'aprovació de les liquidacions, excepte norma expressa en contra, correspondrà a l'Alcaldia
Presidència, sense perjuí del règim de delegacions, que d'acord amb la normativa vigent, tinga
establit l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almussafes.

ARTICLE 37é.- COMPROVACIÓ ALS EFECTES DE LIQUIDACIÓ.
1. L'Administració no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades consignades en les
seues declaracions pels subjectes passius. Amb este fi l'Administració comprovarà, al practicar les
liquidacions, tots els actes, elements i valoracions consignades en les declaracions tributàries a
través de la seua activitat d'investigació regulada en el Títol IV de la present Ordenança.
2. L'augment de base tributària sobre la resultant de les declaracions haurà de notificar-se a
l'obligat tributari, amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que la motiven,
conjuntament amb la liquidació que es practique.

ARTICLE 38é.- NOTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ.
1. Les liquidacions es notificaran als obligats tributaris amb expressió de:
a) Identificació de l'obligat tributari.
b) Els elements determinants del deute tributari.

c) La motivació de les mateixes quan no s'ajusten a les dades consignades per l'obligat
tributari o a l'aplicació o interpretació de
la normativa realitzada pel mateix, amb
expressió dels fets i elements essencials que les originen, així com dels fonaments de dret.
d) Els mitjans d'impugnació que puguen ser exercitats, amb indicació de terminis i òrgans
davant dels que hagen d'interposar-se.
e) El lloc, termini i forma en què haja de ser satisfeta el deute tributari.
f) El seu caràcter de provisional o definitiva.
2. Les notificacions defectuoses produiran efectes a partir de la data en què el subjecte passiu es
done expressament per notificat, interpose el recurs pertinent o efectue l'ingrés del deute tributari.
3. Produiran efecte pel transcurs de sis mesos les notificacions practicades personalment als
subjectes passius que, contenint el text íntegre de l'acte, hagueren omés algun altre requisit, llevat
que s'haja fet protesta formal dins d'eixe termini, en sol·licitud perquè l'Administració rectifique la
deficiència.

ARTICLE 39é.- DOMICILI PER A LA NOTIFICACIÓ.
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, s'entendrà com a domicili als efectes de
notificació el lloc que hi haja assenyalat a este efecte en la seua sol·licitud l'interessat. En cas de
no indicar-se en la sol·licitud com a tal, es practicarà la notificació al lloc indicat en l'esmentada
sol·licitud.
2. S'entendrà com a domicili de l'interessat, a tots els efectes, aquell que conste en els registres
municipals, excepte indicació en contra o comunicació expressa de canvi de domicili de
l'interessat.
3. En els procediments iniciats d'ofici, la notificació podrà practicar-se en el domicili fiscal de
l'obligat tributari, o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc on es va exercir l'activitat
econòmica o en qualsevol altre adequat amb este fi.
4. La notificació es practicarà en els termes del que disposa l'article 109 a 112 de la Llei General
Tributària.
5. En tot cas quan les notificacions es practiquen en el lloc assenyalat a este efecte per l'obligat
tributari o pel seu representant, o en el domicili fiscal de l'un o de l'altre, de no trobar-se presents
en el moment de l'entrega podrà fer-se càrrec de la mateixa qualsevol persona que es trobe en el
dit lloc i faça constar la seua identitat, així com els empleats de la comunitat de veïns o de
propietaris on radique el lloc assenyalat als efectes de notificacions o el domicili fiscal de l'obligat o
el seu representant.
El rebuig de la notificació realitzat per l'interessat o el seu representant implicarà que es tinga per
efectuada la mateixa.
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6. En la notificació per compareixença caldrà ajustar-se al que disposa l'article 112 de la Llei
General Tributària.

ARTICLE 40é.- TERMINIS DE RESOLUCIÓ I EFECTES DE LA FALTA DE RESOLUCIÓ
EXPRESSA.
1. Llevat que en l'Ordenança fiscal específica es fixe un altre termini, el termini per a notificar la
resolució del procediment serà de sis mesos a comptar des de la iniciació.
2. Només als efectes d'entendre complida l'obligació de notificar dins del termini establit en el
paràgraf anterior serà suficient acreditar que s'ha realitzat un intent de notificació que continga el
text íntegre de la resolució.
Les dilacions, demores o retards no imputables a l'Administració tributària no s'inclouran en el
còmput del termini per a resoldre.
3. En els procediments tributaris iniciats a instància de part en els que no recaiga una resolució en
el termini indicat en el paràgraf 1 del present article caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordenança
fiscal específica. En cas que l'Ordenança fiscal específica no regulara el caràcter del silenci, este
s'entendrà com desestimatori de la petició formulada.
4. En els procediments tributaris iniciats d'ofici caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordenança fiscal
específica quant als efectes del silenci administratiu. En cas que l'Ordenança fiscal específica no
regule els efectes del silenci administratiu este tindrà els efectes següents:
a) Si es tracta de procediments de què poguera derivar-se el reconeixement o, si és el cas,
la constitució de drets o altres situacions jurídiques individualitzades, els obligats tributaris hauran
d'entendre desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del
procediment.
b) En els procediments susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen es
produirà la caducitat del procediment. La caducitat es declararà d'ofici o a instància de l'interessat.
La dita caducitat no produirà per si sola la prescripció dels drets de l'Administració tributària, però
les actuacions realitzades en els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció
ni es consideraran requeriments administratius als efectes previstos en l'article 27.1 de la Llei
General Tributària.
Les actuacions realitzades en el curs d'un procediment caducat, així com els documents i altres
elements de prova obtinguts en el dit procediment, conservaran la seua validesa i eficàcia a
efectes probatoris en altres procediments iniciats o que puguen iniciar-se amb posterioritat en
relació amb el mateix o un altre obligat tributari.

ARTICLE 41é.- NOTIFICACIONS COL·LECTIVES.
1. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent
a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, la notificació del rebut anual es realitzarà de
forma col·lectiva mitjançant un edicte que serà inserit en el Butlletí Oficial de la Província de
València amb advertència dels recursos procedents.
2. La inserció de l'esmentat Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València servirà de
notificació col·lectiva a tots els contribuents inclosos en el padró, matrícula o registre
corresponent, en els termes del que disposa l'article 102 de la Llei General Tributària.

3. Qualsevol document que es remeta al domicili del contribuent i relacionat amb el procediment
de cobrança en voluntària (tríptics, díptics o avisos de domiciliació i càrrec en compte) no tindran
caràcter de notificació, no podent ser invocada com a tal pel contribuent, tot això sense perjuí dels
drets que assistixen al contribuent.

ARTICLE 42é.- PADRÓ O MATRICULA DE CONTRIBUENTS.
1. Podran ser objecte de padró o matrícula de contribuents, els tributs en què, per la seua
naturalesa, la realització del fet imposable tinga caràcter periòdic i repetitiu.
2. Els obligats tributaris estaran obligats a informar de l'Administració, dins del termini de trenta
dies hàbils següents a aquell en què es produïsquen, qualsevol modificació sobrevinguda que
puga originar alta, baixa o alteració en el padró
3. Les altes es produiran:
a) Per declaració de l'obligat tributari.
b) D'ofici o per l'acció investigadora de l'Administració.
4. En aquells tributs de gestió compartida (Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre
Béns Immobles, Impost sobre vehicles de tracció mecànica), en els quals la gestió censal
corresponga a una altra Administració, l'Ajuntament aplicarà la presumpció de legalitat al cens
elaborat o a la informació procedent de l'altra Administració.
5. Les baixes hauran de ser sol·licitades pels obligats tributaris, i una vegada comprovades,
produiran, si és el cas, la definitiva eliminació del padró, amb efectes a partir del període següent a
aquell en què hagueren sigut presentades, llevat de les excepcions que s'establisquen en cada
Ordenança específica.

ARTICLE 43é.- APROVACIÓ, EXPOSICIÓ AL PÚBLIC I RECLAMACIONS DELS
PADRONS.
1. Els padrons o matrícules se sotmetran anualment a l'aprovació de la Presidència i s'exposaran
al públic als efectes d'examen, reclamació i correcció de dades per part dels legítimament
interessats, durant el termini de quinze dies hàbils.
2. L'Ajuntament només podrà resoldre aquelles reclamacions en què siga competent. Respecte de
les reclamacions presentades que afecten àrees o parcel·les la gestió del qual estiga encomanada
a una altra Administració, l'Ajuntament acceptarà la reclamació i la transmetrà a l'Administració
competent, comunicant este fet a l'obligat tributari per al seu coneixement i efectes.
3. L'exposició al públic es realitzarà fixant l'edicte en el Tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i
inserint còpia del mateix en el “Butlletí Oficial de la Província de València”. El termini de
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reclamacions començarà a computar-se a partir de l'endemà de l'aparició de l'edicte en el “Butlletí
Oficial”. El dit termini no se solaparà amb els terminis per a la interposició de recursos.
4. Al dit edicte podrà acompanyar-se anunci de cobrança que haurà de contindre, almenys, el
següent:
a) El termini d'ingrés del deute.
b) La modalitat de cobrament utilitzable d'entre les enumerades en l'article 23 del
Reglament General de recaptació.
c) Els llocs, dies i hores d'ingrés.
d) Advertència que transcorregut el termini d'ingrés els deutes seran exigides pel
procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interés de demora i, si
és el cas, les costes que es produïsquen en el procediment.

ARTICLE 44é.- EXPOSICIÓ AL PÚBLIC.
L'exposició al públic dels padrons i matrícules que continguen la quota tributària produirà els
efectes de notificació col·lectiva de les liquidacions tributàries incloses en ell, podent interposar-se,
per tant, el corresponent recurs de reposició contra la mateixa en el termini d'un mes comptat des
de l'endemà de la finalització del termini d'exposició pública.

ARTICLE 45é.- CARÀCTER DE REGISTRE PÚBLIC.
El padró o matrícula de contribuents tindrà la consideració d'un registre permanent i públic, que
podrà emportar-se per qualsevol procediment inclús mecànic, podent imprimir-se en paper. En
qualsevol cas el registre informàtic serà plenament vàlid. Els que tinguen la condició d'interessats
segons la Llei de Procediment Administratiu, tindran dret a consultar-ho i a obtindre certificacions
sobre les seues dades, les quals tindran el mateix valor que les expedides a partir de fitxers
tradicionals.

ARTICLE 46é.- ACUMULACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS.
1. Podran acumular-se la liquidació i la recaptació de les exaccions que afecten un mateix
subjecte passiu.
2. La refosa requerirà els requisits següents:
2.1. Quant a la liquidació hauran de constar en la mateixa les bases i els tipus o quotes de
cada concepte, amb la qual cosa quedaran determinades i individualitzades cada una de les
liquidacions que es refonen.
2.2. Respecte de la recaptació, hauran de constar per separat les quotes relatives a cada
concepte, la suma de les quals determinarà la quota refosa a exaccionar per mitjà del document
únic.
2.3. Les quotes relatives a cada concepte tributari podran ser recorregudes de mode
independent respecte de la quota refosa, aplicant-se a este efecte el règim general de suspensió i
recursos.

ARTICLE 47é.- QUOTES LA GESTIÓ DE LA QUAL RESULTA ANTIECONÒMICA PER
ALS INTERESSOS MUNICIPALS.
1. Deixaran de liquidar-se, s'anul·laran d'ofici o seran baixa, segons la situació del seu respectiu
procés de gestió, aquelles quotes que per la seua quantia resulten antieconòmiques per a la
hisenda local, per excedir el potencial import del seu gasto de gestió al de la respectiva quota.
2. S'autoritza a l'Alcalde President, perquè, amb un informe previ de la Intervenció municipal fixe la
quantia màxima establida en l'apartat anterior, sempre que no supere la quantitat de 40,00 euros.
3. La quantia fixada per l'Alcaldia Presidència segons els apartats precedents, podrà ser revisada
anualment a través de les Bases d'execució del pressupost.
4. Una vegada fixada la quantia considerada com antieconòmica es podrà procedir a datar els
valors pendents de cobrament, per gestió antieconòmica, la quantia dels quals siga inferior a la
fixada per l'Alcaldia Presidència.

Títol III. NORMES DE RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 48é.- NORMES DE RECAPTACIÓ.
1. La gestió recaptatòria consistix en l'exercici de la funció administrativa conduent al cobrament
dels deutes i sancions tributàries i la resta de recursos de naturalesa pública que hagen de satisfer
els obligats al pagament.
2. La gestió recaptatòria és competència exclusiva de la Tresoreria municipal.
3. La recaptació podrà realitzar-se:
a) En període voluntari.
b) En període executiu.
4. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins dels terminis
assenyalats a este efecte per l'article 62 de la Llei General Tributària per al pagament
d'autoliquidacions i liquidacions i en els períodes establits en l'article 52é de la present per als
deutes de notificació col·lectiva. En període executiu, la recaptació es realitzarà coercitivament per
via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat que no haja complit l'obligació a càrrec seu en
el període de pagament voluntari.
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ARTICIE 49é.- SISTEMES DE RECAPTACIÓ.
1. La gestió recaptatòria d'esta Entitat està atribuïda a la mateixa i es durà a terme:
a) Directament per la pròpia Entitat, pels sistemes que esta establisca.
b) Per altres Ens territorials a la demarcació del qual pertanga, amb els que s'haja
formalitzat el corresponent conveni o en els que s'haja delegat esta facultat.
2. La funció recaptatòria sota la direcció de la Tresoreria municipal, competirà a la plaça de Tècnic
en Tresoreria i Recaptació, que exercirà les seues competències d'acord amb el que disposen les
normes sobre recaptació.

ARTICLE 50é.- CLASSIFICACIÓ DELS DEUTES A EFECTES RECAPTATORIS.
Els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades pels òrgans competents es classificaran
als efectes de la seua recaptació en:
a) De notificació individual: Perquè el deute siga exigible serà indispensable el requisit de
la notificació individual, en aquells casos en què esta siga preceptiva.
b) De notificació col·lectiva: Són aquells deutes que per derivar directament de padrons o
matrícules de contribuents, no fa falta la seua notificació individual, encara que el deute tributari
varie periòdicament per aplicació de recàrrecs o augments del tipus impositiu prèviament
determinats en la respectiva Ordenança.
Tampoc es precisarà notificació individualitzada quan es tracte de modificació del deute tributari
inclosa en padrons o matrícules que tinguen el seu origen en la modificació de la base tributària
per actualitzacions realitzades per les lleis o quan esta modificació de la base imposable haja sigut
notificada, individual o col·lectivament, segons la normativa reguladora de cada tribut.
c) Autoliquidacions: Són aquelles en què l'obligat tributari, per mitjà d'efectes timbratges o a
través de les corresponents declaracions-liquidacions, procedix al pagament simultani del deute
tributari junt amb la presentació de la corresponent declaració. La seua utilització haurà de regularse expressament en cada Ordenança individual.
d) Concertades: Les que hagueren sigut objecte de concert, en els casos no prohibits
expressament per la Llei, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat.

ARTICLE 51é.- LLOC DE PAGAMENT.
Els deutes tributaris hauran de satisfer-se en la Tresoreria municipal o en l'Entitat o Entitats
col·laboradores del Tresor municipal, llevat que s'establisca per Resolució de l'Alcaldia un altre lloc
de pagament específic.

ARTICLE 52é.- TERMINIS DE PAGAMENT.
1. En voluntària:

a) De les liquidacions de notificació individual.
- Les notificades entre els dies 1 al 15 de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no fóra hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
- Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si este no fóra hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent.
b) De les liquidacions de notificació col·lectiva o de cobrament periòdic: S'establix com a
termini de cobrança en període voluntari un mínim de dos mesos naturals comptats a partir de la
data en què quede oberta la seua respectiva cobrança.
c) De les autoliquidacions: Hauran de satisfer-se al temps de la presentació de la
corresponent declaració-liquidació. Amb caràcter general i supletori d'allò que s'ha disposat en
cada Ordenança específica, l'autoliquidació haurà de presentar-se i fer-se efectiva en un mes des
que tinga lloc el fet imposable gravat. La seua no presentació suposarà la comissió d'infracció
tributària.
d) De les concertades: En els terminis i quanties que s'assenyale en els respectius
convenis fiscals. Vençuts els terminis concertats sense que es faça efectiu el deute tributari
l'Administració podrà procedir contra el deutor per la via de constrenyiment.
2. En executiva:
El període executiu s'inicia finalitzats els terminis d'ingrés en voluntària sense que per l'obligat
tributari s'haja satisfet el deute tributari, s'haja garantit la mateixa o s'haja presentat una sol·licitud
d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari.
Iniciat el període executiu, l'Ajuntament efectuarà la recaptació dels deutes liquidats o autoliquidats pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.
L'inici del període executiu determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del
període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei General Tributària, i, si és el cas, de
les costes del procediment de constrenyiment.
En el procediment de constrenyiment caldrà ajustar-se al que disposa el Capítol V del Títol III de la
Llei General Tributària i pel capítol II del Títol III del Reglament General de Recaptació.
L'impuls del procediment de recaptació i el seu control correspon a la Tresoreria municipal.
Els deutes constrets i notificats al deutor entre els dies 1 i 15 de cada mes podran fer-se efectives
fins al 20 del mateix mes o immediat hàbil posterior.
Els deutes constrets i notificats al deutor entre els dies 16 i últim de cada mes podran fer-se
efectius fins al 5 del mes següent o immediat hàbil posterior.
Els deutes constrets i notificats al deutor que siguen satisfets en els terminis establits en els dos
paràgrafs precedents no meritaran interessos de demora.
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Transcorreguts els terminis indicats anteriorment sense que s'haja satisfet el deute constret i
notificat, procedirà l'execució del patrimoni del deutor pel principal, el recàrrec de constrenyiment,
els interessos de demora procedents i les costes del procediment.
3. Si el venciment de qualsevol termini coincidix amb un dissabte o un dia inhàbil, quedarà
traslladat al primer dia hàbil següent.

ARTICLE 53é.- PLA DE DISTRIBUCIÓ DE LA COBRANÇA.
1. L'Alcaldia podrà fixar anualment un pla per a la distribució, durant l'any, de la recaptació de les
distintes exaccions que hagen de cobrar-se per mitjà de rebut.
2. La fixació del dit pla haurà de realitzar-se harmonitzant dos objectius:
a) Distribuir harmònicament els ingressos durant tot l'exercici per a l'ortodox finançament
de les necessitats municipals.
b) Evitar a l'obligat tributari l'acumulació de les seues obligacions tributàries en un curt
espai de temps.
3. El referit pla haurà d'estar fixat i publicat per al general coneixement, en el Butlletí Oficial de la
Província de València abans de finalitzar l'exercici immediat anterior a què es concrete la
planificació, llevat que s'aplique el pla establit en la present Ordenança General. Una vegada
aprovat tal pla, per als exercicis següents només es requerirà sotmetre a tal procediment aquelles
exaccions que foren noves o respecte de les quals s'alterara el període de cobrança programat
anteriorment.
4. Com a norma general, modificable per l'Alcaldia Presidència, els plans de cobrança es
distribuiran en tres períodes, a saber, del 20 de març al 20 de maig, del 20 d’abril al 20 de juny i
de l'1 d'octubre a l’1 de desembre, adaptant els tributs a la disposició efectiva de les llistes
cobradores.
5. Excepte disposició posterior en contra, el calendari fiscal queda establit de la manera següent:
a) Primer període de cobrament, del 20 de març o immediat hàbil posterior al 20 de maig o
immediat hàbil posterior.
- Taxa per aprofitament especial del domini públic local per mitjà de reserva per a
pas permanent (Guals).
b) Segon període de cobrament, del 20 d’abril, o immediat hàbil posterior, al 20 de juny o
immediat hàbil posterior:
- Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
- Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica.
c) Tercer període de cobrament, de l'1 d'octubre o immediat hàbil posterior, al 1 de desembre o
immediat hàbil posterior:
- Impost sobre Activitats econòmiques.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Resta de tributs de cobrament periòdic, excepte especificació concreta.

6. Als efectes del que disposa el paràgraf 3 del present article servirà la publicació de la present
ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de València.
7.- Per circumstàncies motivades, de qualsevol tipus, l'Alcaldia – Presidència podrà prorrogar o
modificar els terminis de cobrament en període voluntari, mitjançant una resolució motivada.
8.- Per als deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, si per qualsevol circumstància el
contribuent decidira pagar part o la totalitat del seu deute amb l'Ajuntament abans de l'inici del
període de pagament en voluntària se li aplicaria una bonificació de l'1 per cent de l'import satisfet.
El pagament s'acceptaria a bo compte a resultes de la Liquidació definitiva del tribut.
L'articulació i regulació concreta dels procediments per a l'aplicació del que disposa el present
paràgraf es realitzarà per l'Alcaldia - Presidència mitjançant una resolució.

ARTICLE 54é.- LEGITIMACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.
1. Pot efectuar el pagament, en període voluntari o període executiu, qualsevol persona, tinga o no
interés en el compliment de l'obligació, ja ho conega i ho aprove, ja ho ignore l'obligat al
pagament. El tercer que pague el deute no estarà legitimat per a exercitar davant de
l'Administració els drets que li corresponen a l'obligat tributari.
2. Els òrgans de recaptació acceptaran, per tant, el pagament dels tributs de qualsevol persona
que reclame el seu pagament.
3. El pagament dels deutes tributaris haurà de realitzar-se en efectiu, llevat que l'Ordenança
pròpia de cada tribut dispose l'ocupació d'altres mitjans.
4. El pagament dels deutes podrà realitzar-se:
- En diners de curs legal.
- Per mitjà de xec.
- Transferència bancària
- Domiciliació bancària.
- Qualssevol altres que s'autoritzen per l'Alcaldia Presidència, respectant la legislació
vigent.
5. Qualsevol forma de pagament diferent dels diners de curs legal es podrà realitzar, amb els
requisits i condicions que per a cada una d'elles s'establixen en els articles 34 a 40 del Reglament
General de Recaptació.

ARTICLE 55é.- PAGAMENT EN EFECTIU.
1. S'entendrà pagament en efectiu:
- En diners de curs legal.
- Per mitjà de xec
- Transferència bancària
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- Domiciliació bancària.
- Qualssevol altres que s'autoritzen per l'Alcaldia Presidència,

respectant

la

legislació

vigent.
2. Quant a la forma, requisits i condicions del pagament, efectes extintius del deute, entrega de
carta de pagament i resta de qüestions referides al mateix, caldrà ajustar-se a allò que s'ha
previngut en els articles 34 a 43 del Reglament General de Recaptació.

ARTICLE 56é.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.
1. Els contribuents podran domiciliar el pagament dels seus tributs de cobrament periòdic en
Entitats bancàries o Caixes d'Estalvi. La domiciliació podrà realitzar-se en un compte del què no
siga titular l'obligat tributari, sempre que el titular del compte de càrrec així ho autoritze. S'entendrà
que el titular del compte ho autoritza si realitza qualsevol de les actuacions indicades en els punts
2 i 3 del present article.
2. Bastarà la comunicació del Banc o Caixa d'Estalvis, per mitjà del corresponent suport informàtic
de què el contribuent ha domiciliat el pagament del tribut en qüestió en l'esmentada Entitat
financera. La custòdia del document autoritzant la dita domiciliació correspondrà a l'Entitat
financera comunicant.
3. També podrà domiciliar el contribuent el pagament dels seus tributs per mitjà de comunicació
dirigida al propi Ajuntament. En este cas correspondrà al contribuent notificar a l'Entitat financera
la domiciliació efectuada.
4.Les domiciliacions produiran efectes per a l'exercici següent a què es produïsquen i tindran
validesa per temps indefinit fins que no siga anul·lada per l'interessat, o rebutjada per l'Entitat
financera. No obstant això, l'anterior i sempre que això siga possible tècnicament, la domiciliació
podrà produir efectes en el mateix exercici en què esta es realitze.
5. Es procurarà per l'Ajuntament en la mesura que siga possible, que el càrrec en compte es
realitze almenys un mes després d'iniciat el període de cobrament en voluntari, excepte liquiditat
manifesta de la Tresoreria municipal.

ARTICLE 57é.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS.
1. Serà competència de l'Alcaldia Presidència, prèvia instrucció del corresponent expedient, la
concessió d'ajornaments o fraccionaments de deutes liquidats de caràcter tributari.
2. Els ajornaments i fraccionaments es concediran discrecionalment, prèvia petició de l'interessat.
3. Els ajornaments i fraccionaments es concediran per un termini màxim de dos anys, excepte
causa degudament motivada. Es podran acceptar entregues a compte a instàncies del
contribuent, amb import mínim de 30,00 €, sense que això signifique que es paralitza el
procediment de recaptació, meritant els recàrrecs i interessos que corresponguen.
4. No es concediran fraccionaments, amb fraccions de pagament inferiors al trimestre, excepte
causa degudament motivada. Els venciments trimestrals es fixaran els dies 20 o immediat hàbil
posterior dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.
5. No es requerirà garantia del deute per a aquells ajornaments o fraccionaments concedits el
principal dels quals no excedisca de la quantitat de trenta mil euros (30.000 €), excepte causa

degudament motivada. La resta d'ajornaments o fraccionaments requeriran del corresponent aval
bancari. Excepcionalment podrà acceptar-se un altre tipus de garanties de les regulades en el
Reglament General de Recaptació.
6. No s'exigiran interessos de demora per a aquells ajornaments o fraccionaments de pagament
que es referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva sempre que es tracte de
l'IBI o de l'IAE i es complisquen els requisits següents:
a) Que hagueren sigut sol·licitats dins del termini reglamentàriament establit.
b) Que el sol·licitant no tinga deutes en executiva amb l'Ajuntament pel mateix o altres
conceptes, llevat que estos deutes es troben recorreguts en via administrativa o contenciósadministrativa i pendent de resolució.
c) Que el pagament total de les mateixes es produïsca dins del
la seua meritació.

mateix exercici que el de

7. Per als fraccionaments o ajornaments regulats en el paràgraf anterior s'establixen els següents
períodes de pagament de les fraccions:
A) Per a tributs el cobrament del qual ve establit els mesos de juny i juliol:
- Només cal demanar fraccionaments:
- En tres venciments:
- 05 de juliol, 05 d'octubre i 05 de desembre o immediats hàbils posteriors
B) Per a tributs el cobrament del qual ve establit en els mesos d'octubre i novembre:
- Sense possibilitat de fraccionament.
- Ajornament fins el 20 de desembre o immediat hàbil posterior.
8. Els ajornaments i fraccionaments a què es referixen els paràgrafs 6 i 7 del present article es
concediran per a l'exercici sol·licitat i següents, sempre que es presenten dins de termini i es
concediran de forma automàtica, sempre que els sol·licitants reunisquen els requisits preceptius
per a la seua concessió, establits en els paràgrafs anteriors. En cas de no reunir els dits requisits,
se'ls notificarà la denegació del fraccionament degudament motivat.
Per a la seua concessió és necessària la domiciliació en compte de les fraccions o terminis
sol·licitats.
S'establix com a termini límit per a la seua sol·licitud amb efectes per al mateix exercici el 31 de
maig o immediat hàbil posterior, aplicant-se el fraccionament per a l'exercici següent si es demana
després d'esta data.
9. En el no regulat específicament en esta Ordenança caldrà ajustar-se al que disposen els
articles 44 a 54 del Reglament General de Recaptació.
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ARTICLE 58é.- BAIXA PROVISIONAL PER INSOLVÈNCIA.
1er.- Concepte de deutor fallit i de crèdit incobrable.
1. Es consideraran fallits aquells obligats al pagament respecte dels quals s'ignore, o no
siga possible esbrinar per qualsevol motiu, l'existència de béns o drets embargables o realitzables
per al cobrament del dèbit.
Són crèdits incobrables aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de
constrenyiment per resultar fallits els obligats al pagament.
El concepte d'incobrable s'aplicarà als crèdits i el de fallit als obligats al pagament.
2n.- Efectes de la baixa provisional per insolvència.
1. La declaració total o parcial de crèdit incobrable determinarà la baixa en comptes del
crèdit en la quantia a què es referisca la dita declaració.
2. La dita declaració no impedix l'exercici per la Hisenda pública contra qui procedisca de
les accions que puguen exercitar-se d'acord amb les lleis, fins que no s'haja produït la prescripció
del dret de l'Administració per a exigir el pagament.
3. Declarat fallit un obligat al pagament, els deutes de venciment posterior a la declaració
es consideraran vençudes i podran ser donades de baixa per referència a la dita declaració, si no
hi ha altres obligats al pagament.
3er.- Revisió de fallits i rehabilitació de crèdits incobrables.
1. Correspondrà al Tresorer Municipal, amb el suport de l'òrgan de recaptació i si és el cas,
la inspecció municipal, la vigilància de la possible solvència sobrevinguda dels obligats al
pagament declarats fallits.
2. En cas de produir-se tal circumstància i de no mitjanar prescripció, procedirà la
rehabilitació dels crèdits declarats incobrables, reprenent-se el procediment de recaptació partint
de la situació en què es trobaven en el moment de la declaració de crèdit incobrable o de la baixa
per referència.
4rt.- Procediment i criteris a aplicar en la formulació i aprovació de les propostes de declaració de
crèdits incobrables.
El servici municipal de recaptació documentarà degudament els expedients individuals o
col·lectius de proposta de crèdits incobrables, d'acord amb les prescripcions que es detallen a
continuació, formulant les propostes que, després de ser informades pel Tresorer municipal i,
prèvia fiscalització de l'Interventor, seran sotmeses a l'aprovació de l'Alcaldia Presidència.
4.1. Amb la finalitat de conjugar el respecte als principis constitucionals de legalitat
procedimental amb el d'eficàcia administrativa i amb el principi jurisprudencialment arreplegat de
proporcionalitat; els criteris i circumstàncies així com els requisits i condicions que hauran de
verificar-se en els processos de formulació i declaració de crèdits incobrables són els següents:
a) La naturalesa dels deutes.
b) L'antiguitat de les mateixes.

c) La identificació o no del deutor amb el seu document nacional d'identitat.
d) La quantia del deute en relació amb els seus costos de gestió i
recaptació i la seua consideració o no d'antieconòmica per als interessos municipals.
e) El coneixement o desconeixement del parador del deutor o deutors principals i, si és el
cas, dels responsables solidaris. Podent entendre's que es produïx la situació de desconeixement
quan, intentada la notificació en el domicili que conste en el document o registre informàtic suport
del deute i/o, si és el cas, en el que constara en el Padró Municipal d'Habitants, la mateixa resulte
negativa.
f) En el cas d'existència de vehicles automòbils a nom del deutor principal segons la
informació obtinguda dels corresponents registres fiscals municipals, es tindrà en compte
l'antiguitat dels mateixos, considerant inviable i antieconòmica la trava del mateix, si segons es
deduïx de la seua matrícula tinguera una antiguitat superior a set anys, llevat que per la seua
categoria, marca i model, poguera presumir-se que el seu valor actual anara prou per a la
cobertura del deute.
g) Als efectes de respectar el principi de proporcionalitat entre l'import del deute i els
mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan siga necessari procedir a l'execució forçosa dels béns
immobles del deutor no es procedirà a l'alienació o embargament del bé quan es donen
conjuntament els requisits següents:
- Que el deute no supere la quantitat de 600 euros de principal.
- Que el deute siga inferior al 2% del valor cadastral de l'immoble objecte del
possible embargament.
4.2. Justificació documental que ha d'obrar en els expedients administratius amb proposta
de crèdit incobrable segons quantia dels deutes:
4.2.1. Expedients administratius de constrenyiment la quantia de principal del qual
es trobe entre 40 euros i 300 euros i del deutor de la qual no conste el seu número d'identificació
fiscal (N.I.F.):
- Notificació de la/les província/es de constrenyiment.
- Que s'haja dictat la providència d'embargament.
- Que no conste pendent de resoldre recurs administratiu ni contenciós
administratiu.
- Que no existisquen ordes de pagament a favor del deutor en la Tresoreria
municipal.
4.2.2. Expedients administratius de constrenyiment la quantia de principal del qual
es trobe entre 40 i 300 euros i del deutor de la qual conste el número d'identificació fiscal (N.I.F.):
- Tots els documents requerits en el número 4.2.1 anterior i a més:
- Sol·licitud d'informes de comptes bancaris formulada a totes les
Entitats de depòsit amb sucursal oberta en el municipi, amb resultat
negatiu o que havent realitzat una trava la quantia haja sigut
insuficient.
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4.2.3. Expedients administratius de constrenyiment la quantia de principal del qual
es trobe compresa entre 300 i 600 euros, i el deutor de la qual conste sense número d'identificació
fiscal (N.I.F.):
- Tots els documents requerits en el número 4.2.2. anterior i a més:
- Sol·licitud d'informes de sous, salaris i pensions, no sent possible o
insuficient l'embargament dels mateixos.
4.2.4. Expedients administratius de constrenyiment la quantia de principal del qual
es trobe compresa entre 300 i 600 euros, i el deutor de la qual conste amb número d'identificació
fiscal (N.I.F.):
--Tots els documents requerits en el número 4.2.3 anterior i a més;
--Nota simple negativa del Registre de la Propietat de Sueca.
4.2.5. Expedients administratius de constrenyiment la quantia de principal del qual
siga superior a 600 euros, i el deutor de la qual conste sense número d'identificació fiscal (N.I.F.):
--Tots els documents requerits en el número 4.2.4 anterior i a més:
--Certificat emés per la Direcció Provincial de Trànsit de València de
que no hi ha vehicles matriculats a nom del deutor o responsables.
4.2.6. Expedients administratius de constrenyiment la quantia de principal
del
qual siga superior a 600 euros, i el deutor de la qual conste amb número d'identificació
fiscal
(N.I.F.):
--Tots els documents requerits en el número 4.2.5 anterior i a més:
--Nota simple informativa del Registre Mercantil corresponent,
relativa a Societats Mercantils deutores i, si és el cas, certificació
expedida Pel titular del Registre Mercantil.
--Certificat de les entitats bancàries de la plaça que el deutor no és
titular en les mateixes de crèdits, efectes, valors o drets.
Es presumirà la inexistència de béns i drets quan el valor dels mateixos siga igual o inferior a
l'import de les càrregues o traves preferents als drets municipals.
La indicada presumpció d'inexistència de béns i drets tindrà els mateixos efectes justificatius, en el
procés d'insolvència, que la nota simple informativa o certificat negatiu de béns immobles.

ARTICLE 59é.- DE L'INGRÉS O DEPÒSIT PREVI.
1. L'Administració podrà utilitzar el sistema d'ingrés en ferm, pagament a compte, o depòsit previ,
sempre que així s'establisca en la respectiva Ordenança específica reguladora del tribut i de
conformitat amb el procediment regulat en els apartats següents d'este article. En tal supòsit, al
sol·licitar-se la prestació del servici o la realització de l'activitat administrativa, haurà d'acreditarse, per mitjà de l'oportuna càrrega de pagament, l'ingrés de l'import de les quantitats
corresponents.
2. La liquidació que es practique per a realitzar este ingrés previ tindrà el caràcter de provisional i
en cap cas facultarà per a la prestació del servici o realització de l'activitat administrativa de què es
tracte, que només podrà dur-se a terme quan s'obtinga la corresponent autorització.
3. Als efectes del paràgraf anterior, presentaran els interessats en les oficines de l'Ajuntament
declaració de les bases tributàries i la resta d'elements necessaris per a la liquidació de l'exacció.

4. Arribat el moment de practicar la Liquidació definitiva pels servicis o activitats que s'autoritzen o
realitzen, segons els casos, es compensarà en esta liquidació l'import de l'ingrés o depòsit previ.
5. Si de la Liquidació definitiva resultara quantitat a exaccionar per diferència a favor de l'Entitat
Local, es notificarà a l'interessat i se seguiran els tràmits reglamentaris per a la seua gestió. Si no
ho haguera es considerarà automàticament elevat a definitiu l'ingrés previ, sense necessitat de
cap altre tràmit.
Si, al contrari, es donara saldo a favor del contribuent, quedarà este a la seua disposició i es
tornarà d'ofici sense necessitat de petició de l'interessat.
6. L'import de l'ingrés previ es tornarà a l'interessat, sempre que, per causes no imputables al
mateix, es deixara de prestar el servici o de realitzar l'activitat administrativa. A estos efectes,
tractant-se de llicències, el servici s'entendrà prestat, i meritada la taxa, pel fet d'efectuar-se
l'activitat conduent a la seua concessió, encara que la llicència fóra denegada.

ARTICLE 60é.- DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS.
La devolució d'ingressos que tinguen el caràcter d'indeguts es tramitarà d'acord amb l'Orde de 223-1991 que ve a desenrotllar el R.D.1163/1990, de 21 de setembre, de procediment per a la
devolució d'ingressos indeguts.
El control del dit procediment competirà a la Tresoreria municipal que adoptarà aquelles mesures
que crega oportunes per a l'adequada resolució del dit procediment.

TÍTOL IV. INVESTIGACIÓ I INSPECCIÓ.
ARTICLE 61é.- INVESTIGACIÓ, VERIFICACIÓ I INSPECCIÓ.

1. L'Administració podrà verificar les dades declarades per l'obligat tributari en els supòsits i amb
les condicions indicades en l'article 131 de la Llei General Tributària i seguint els tràmits establits
en els articles 132 i 133 de l'esmentada Llei.
Així mateix l'Ajuntament podrà comprovar els valors declarats seguint els procediments establits
en l'article 134 i següents de la Llei General Tributària.
L'Ajuntament podrà investigar els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i la resta de
circumstàncies que integren o condicionen el fet imposable, i comprovar la valoració de la base de
gravamen.
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2. La investigació es realitzarà per mitjà de l'examen de documents, llibres, fitxers, factures,
justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar de l'obligat tributari; també amb la
inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol altre antecedent d'informació que siga
necessari per a la determinació del tribut.
3. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, l'Entitat Local podrà establir, amb subjecció
al seu propi Reglament Orgànic, els servicis d'Inspecció de Tributs.
4. En cas d'inexistència de la Inspecció tributària com a tal òrgan o departament municipal, la
competència recaurà en l'òrgan de Gestió tributària, que actuarà directament sota la direcció de la
Presidència de la Corporació, amb les facultats establides en l'article 142 de la Llei General
Tributària.

ARTICLE 62é.- DEURE DE COL·LABORACIÓ.
1. Els obligats tributaris estan obligats a portar i conservar els llibres de comptabilitat, registre i la
resta de documents que en cada cas s'establisca i a facilitar la pràctica de les inspeccions,
proporcionant a l'Administració les dades, informes i antecedents o justificants que tinguen relació
amb el fet imposable.
2. Tota persona natural o jurídica, privada o pública, per simple deure de col·laboració amb
l'Administració, estarà obligat a requeriment d'esta, a proporcionar qualsevol classe de dades,
informes o antecedents amb transcendència tributària deduïts de les seues relacions amb altres
persones.

ARTICLE 63é.- DOCUMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ.
Les actuacions de la inspecció, es documentaran a través de:
- Diligències: Per a fer constar quants fets o circumstàncies rellevants es produïxen en el
curs del procediment inspector així com les manifestacions de les persones que hi intervenen. Les
diligències no podran contindre proposta de liquidació tributària.
- Comunicacions: Documents a través dels quals l'Ajuntament notifica a l'obligat tributari
l'inici del procediment o altres fets o circumstàncies relatius al mateix o efectua els requeriments
que siguen necessaris. Les comunicacions podran incorporar-se al contingut de les diligències que
s'estenguen.
- Informes: Documents emesos per la pròpia Administració tributària o altres òrgans
municipals d'ofici o a instància de part i que resulten necessaris en el procediment inspector.
- Actes: Documents en què s'arrepleguen els resultats de les actuacions de la Inspecció i
es proposa la regularització de les situacions de l'obligat tributari respecte a la Hisenda Local, amb
expressió, si és el cas, de les infraccions apreciades, incloent-hi, quan procedisca, els interessos
de demora i sanció aplicables. Les actes tenen la naturalesa de document públic i fan prova dels
fets que motiven la seua formalització, llevat que s'acredite el contrari.

ARTICLE 64é.- ABAST I TERMINI DE LES ACTUACIONS INSPECTORES.
1. Les actuacions del procediment d'inspecció podran tindre caràcter general o parcial. El caràcter
parcial o general haurà de notificar-se a l'obligat tributari a l'inici de les actuacions inspectores.

2. Respecte del termini per a concloure el procediment inspector caldrà ajustar-se al que disposa
l'article 150 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 65é.- CONTINGUT DELS ACTES DE LA INSPECCIÓ.
1. En els actes d'inspecció és consignarà, almenys el següent:
a) El lloc i la data de la seua formalització.
b) El nom i cognoms o raó social completa, el número d'identificació fiscal i el domicili fiscal
de l'obligat tributari, així com el nom, cognoms i número d'identificació fiscal de la persona amb
què s'entenen els actuacions i el caràcter o representació amb què hi intervé.
c) Els elements essencials del fet imposable o pressupost de fet de l'obligació tributària i de
la seua atribució a l'obligat tributari, així com els fonaments de dret en què es base la
regularització.
d) Si és el cas, la regulació de les situacions tributàries que s'estime procedent.
e) La conformitat o disconformitat de l'obligat tributari amb la regularització i amb la
proposta de liquidació.
f) Els tràmits del procediment posteriors a l'acta i, quan esta siga amb acord o de
conformitat, els recursos que procedisquen contra l'acte de liquidació derivat de l'acta, òrgan
davant el qual hagueren de presentar-se i termini per a interposar-los.
g) L'existència o inexistència, en opinió de l'actuari, d'indicis de la comissió d'infraccions
tributàries.
h) Les altres que s'establisquen reglamentàriament o en l'Ordenança fiscal del tribut.
2. Quan l'obligat tributari no subscriga l'acta, o manifeste la seua disconformitat amb la proposta
de regularització que formule la inspecció dels tributs, es farà constar expressament esta
circumstància en l'acta, a la que s'acompanyarà un informe de l'actuari en què s'exposen els
fonaments de dret en què es base la proposta de regularització. En el termini de quinze dies des
de la data en què s'haja estés l'acta o des de la notificació de la mateixa, l'obligat tributari podrà
formular al·legacions davant de l'òrgan competent per a liquidar.
3. La resolució de l'expedient es notificarà a l'interessat conjuntament amb la liquidació que
recaiga i podrà formular-se davant de l'Alcaldia Presidència, el corresponent recurs de reposició.
4. En tot cas la Inspecció es regirà per les normes contingudes en els articles 141 i següents de la
Llei General Tributària i pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributaris i de desenvolupament
de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per al no previst en esta Ordenança regirà la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com la
legislació General Tributària de l'Estat, de les que serà supletòria la Llei General Pressupostària; i
les respectives Lleis que dicte la Generalitat Valenciana en el marc i de conformitat amb l'al·ludida
legislació estatal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Per a l'exercici 2020 el termini de presentació dels fraccionaments de l'IBI 2020 s'amplia fins a l'un
de juliol de 2020 i el primer termini es carregarà el dia 10 de juliol de 2020, mantenint-se els altres
dos en les mateixes dates.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
La present modificació s'aplicarà a les sol·licituds de fraccionament presentades a partir a la
declaració de l'estat d'alarma.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queden derogades quantes Ordenances i Reglaments s'oposen a la present.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor
Esta modificació entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l'acord definitiu en el Butlletí
Oficial de la Província.
DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió de
7 d'Octubre de 1999, inserint-se l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 256 de 28 d'octubre i havent-se publicat el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província número 300 de 18 de desembre de 1999, amb vigència des d'1 de gener de
l'any 2.000.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 23 de gener de 2.003, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 29 de 4
de febrer de 2.003 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 74 de 28 de març de 2.003.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 2 d'octubre de 2.003, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de
23 d'octubre de 2.003 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 18 de desembre de 2.003.

Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2.007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2010, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 248 de 19
d'octubre de 2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 2 de desembre de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 6 d'octubre de 2011, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 244 de 14
d'octubre de 2011 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 30 de novembre de 2011.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2012, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18
d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 30 de novembre de 2012.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 26 d'octubre de 2015,
l'edicte d'exposició pública del qual es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 212, de 4 de novembre de 2015. Presentades reclamacions durant el període d'exposició
pública van ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de 17 de desembre de
2015, elevant-se a definitiu l'acord d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 24 de
desembre de 2015.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 25 d'octubre de 2017,
l'edicte d'exposició pública del qual es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 210, de 2 de novembre de 2017 i publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 246 de 27 de desembre de 2017.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 2018, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 206 de
25 d'octubre de 2018 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 245 de 21 de desembre de 2018.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 22 d'abril de 2020, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 84 de 5 de maig
de 2020 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 120 de 25 de juny de 2020.
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1.2. ORDENANÇA FISCAL
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

GENERAL

DE

LES

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE.
ARTICLE 1er
1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per l'obtenció pel subjecte
passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització
d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de servicis públics, de caràcter local, per este
Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fundaran en la mera realització de les obres o en l'establiment o
ampliació dels servicis a què es referix l'apartat anterior i la seua exacció serà independent del fet
de que pels subjectes passius siguen utilitzades efectivament unes o altres.

ARTICLE 2n
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i servicis els
següents:
a) Els que dins de l'àmbit de la seua competència realitze o establisca l'Ajuntament per a
atendre als fins que li estiguen atribuïts, excepció feta dels que l'Ajuntament execute a títol d'amo
dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitze o establisca l'Ajuntament per a atendre als fins que li estiguen atribuïts o
delegats per altres entitats públiques, així com aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la llei,
haguera assumit.
c) Els que es realitzen o establisquen per altres entitats públiques o pels concessionaris
d'estes, amb aportacions econòmiques d'este Ajuntament.
2. Les obres i servicis a què es referix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter
de municipals, encara que anessen realitzats o establits per:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social del qual fóra
este Ajuntament l'únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'este Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seua
recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar els gastos de l'obra o de l'establiment o ampliació
del servici per la raó dels quals hagueren sigut establides i exigides.

ARTICLE 3Er
L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i ordenació de contribucions especials,
sempre que es donen les circumstàncies conformadores del fet imposable establides en l'article 1r
de la present Ordenança General :
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de
xarxes de clavegueram i desaigües d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades,
així com la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbederos i bocàs de
públiques urbanes.

reg

de

les

vies

f) Per l'establiment i ampliació del servici d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, depòsit, conducció i depuració
d'aigües per a l'abastiment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Per la plantació d'arbratge en carrers i places, així com per la construcció i ampliació de
parcs i jardins que siguen d'interés per a un determinat barri, zona o sector.
k) Pel desmunte, terraplenament i construcció de murs de contenció.
l) Per la realització d'obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra
avingudes i inundacions, així com la regulació i desviació de cursos d'aigües.
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat, així com perquè siguen utilitzades per xarxes de servicis de
comunicació i informació.
n) Per la realització o establiment o ampliació de qualssevol altres obres o servicis
municipals.
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CAPÍTOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 4rt
1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions Especials altres beneficis fiscals que els que
vinguen establits per disposicions amb rang de Llei o per Tractats o Convenis Internacionals.
2. Els que en els casos a què es referix l'apartat anterior, es consideraren amb dret a un benefici
fiscal ho faran constar així davant de l'Ajuntament, amb expressa menció del precepte en què
consideren emparat el seu dret.
3. Quan es reconeguen beneficis fiscals en les Contribucions especials municipals, les quotes que
hagueren pogut correspondre als beneficiaris, o si és el cas, l'import de les bonificacions no
podran ser objecte de distribució entre els altres subjectes passius.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS.
ARTICLE 5é
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals, les
persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o
per l'establiment o ampliació dels servicis municipals que originen l'obligació de contribuir.
2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones especialment
beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de
servicis que afecten béns immobles, els propietaris dels mateixos.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de
servicis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats titulars d'estes.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels servicis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenrotllen la seua activitat en el ram, en el terme d'este Ajuntament.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que hagen d'utilitzarles.

ARTICLE 6é
1. Sense perjuí, si és el cas, del que disposa l'apartat 3 de l'article 11 de la present ordenança
general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques
que apareguen en el Registre de la Propietat, com a ames o posseïdores dels béns immobles, o
en el Registre Mercantil o en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, com a titulars
de les explotacions o negocis afectats per les obres o servicis, en la data de terminació d'aquelles
o en la de començament de la prestació d'estos.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de propietaris
facilitarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en

la comunitat, a fi de procedir al gir de les quotes individuals, en el termini d'un mes a partir del
requeriment que se li formule, una vegada haja sigut aprovada definitivament la imposició. De no
fer-se així, s'entendrà acceptat el que es gire una única quota, de la distribució de la qual
s'ocuparà la pròpia comunitat.

CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE.
ARTICLE 7é
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda com a màxim, pel 90 per cent
del cost que l'Ajuntament suport per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels
servicis.
2. El referit cost estarà integrat pels conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.
b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels servicis.
c) El valor dels terrenys que hagueren d'ocupar permanentment les obres o servicis, llevat
que es tracte de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l'Ajuntament,
o el d'immobles cedits en els termes establits en l'article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
de Patrimoni de les Administracions Públiques.
d) Les indemnitzacions procedents pel derrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, així com les que hagen d'abonar-se als arrendataris dels béns
que hagen de ser derruïts o ocupats.
e) L'interés del capital invertit en les obres o servicis quan l'Ajuntament haguera d'apel·lar
al crèdit per a finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per estes en
cas de fraccionament general de les mateixes.
3. El cost total pressupostat de les obres o servicis tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fóra major o menor que el previst, es prendrà aquell als efectes del càlcul de quotes
corresponents.
4. Quan es tracte d'obres o servicis a què es referix l'article 2.1.c) de la present Ordenança, o de
les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què es referix l'apartat 2.b)
del mateix article, la base imposable de les contribucions especials, es determinarà en funció de
l'import d'estes aportacions, sense perjuí de què puguen imposar altres administracions públiques
per raó de la mateixa obra o servici. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per cent a què es
referix l'apartat primer d'este article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la
quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'Entitat
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Local obtinga de l'Estat o de qualsevol altra persona o Entitat pública o privada. S'exceptua el cas
que la persona o entitat aportant de la subvenció o auxili tinga la condició de subjecte passiu, cas
en el qual es procedirà en la forma indicada en l'apartat 2 de l'article 9 de la present ordenança.

ARTICLE 8é
La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra
suportat per la mateixa, que constituïsca, en cada cas concret, la base imposable de la contribució
especial de què es tracte, sempre amb el límit del 90 per cent a què es referix l'article anterior.

CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 9é
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius tenint
en compte la classe i naturalesa de les obres i servicis, amb subjecció a les regles següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjunta o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de fatxada dels immobles, la seua superfície, el volum edificable
dels mateixos i el valor cadastral a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servici d'extinció d'incendis, podran ser
distribuïdes entre les entitats o societats que cobrisquen el risc per béns sitis en el Municipi,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la quota
exigible a cada subjecte passiu fora superior al 5 per cent de l'import de les cosines recaptes pel
mateix, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seua total amortització.
c) En el cas de les obres a què es referix l'article 3.m) de la present ordenança general,
l'import total de la contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que hagen
d'utilitzar-les en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la total secció de les mateixes,
encara que no les usen immediatament.
2. En el cas que s'atorgara per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels servicis
municipals una subvenció o auxili econòmic per qui tinguera la condició de subjecte passiu de les
contribucions especials que s'exaccionaren per tal raó, l'import de la dita subvenció o auxili es
destinarà, primerament, a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. L'excés, si ho
haguera, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota dels restants subjectes passius.

ARTICLE 10é
1. En qualsevol classe d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diversos trajectes,
trams o seccions de l'obra o servici, no corresponga anàloga diferència en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt als
efectes del repartiment i, en la seua conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals
no caldrà ajustar-se només al cost especial del tram o secció que immediatament afecte cada
contribuent.
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartira tenint en compte els
metres lineals de fatxada dels immobles, s'entendrà per finques amb fatxada a la via pública no

sols les edificades en coincidència amb l'alineació exterior de l’illa, sinó també les construïdes en
blocs aïllats qualsevol que anara la seua situació respecte a la via pública que delimite aquella illa
i siga objecte de l'obra; en conseqüència, la longitud de la fatxada es mesurarà, en tals casos, per
la del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, reculada, patis
oberts, zones de jardí o espais lliures.
Així mateix es consideraran amb fatxada a la via que es tracte les superfícies de fatxades o solars
no edificats contigus amb altres no edificables que donen a la mateixa, que anaren necessàries
per a formar parcel·la mínima edificable segons el planejament vigent.
3. Quan la trobada de dos fatxades estiga format per un xamfrà o s'unisquen en corba, es
consideraran als efectes del mesurament de la longitud de la fatxada la mitat de la longitud del
xamfrà o la mitat del desenrotllament de la corba, que se sumaran a les longituds de les fatxades
immediates.

CAPÍTOL VI. MERITACIÓ.
ARTICLE 11é
1. Les contribucions especials es meriten en el moment en què les obres s'hagen executat o el
servici haja començat a prestar-se. Si les obres foren fraccionables, el meritació es produirà para
cada un dels subjectes passius des que s'hagen executat les corresponents a cada tram o fracció
de l'obra.
2. Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret d'imposició i
ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en
funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No podrà exigir-se la bestreta d'una nova
anualitat sense que hagen sigut executades les obres per a les quals es va exigir el corresponent
bestreta.
3. El moment del meritació de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb allò que disposa l’article 5 de la
present Ordenança General, encara que en l'acord concret d'ordenació figure com a subjecte
passiu qui ho siga amb referència a la data de la seua aprovació i de que el mateix haguera
anticipat el pagament de quotes, de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 del present article.
Quan la persona que figure com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació i haja sigut
notificada d'això, transmeta els drets sobre els béns o explotacions que motiven la imposició en el
període comprés entre l'aprovació del dit acord i el del naixement del meritació, estarà obligada a
donar compte a l'Administració Municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d'un mes
des de la data d'esta i, si no ho fera, la dita Administració podrà dirigir l'acció per al cobrament
contra qui figurava com a subjecte passiu en el dit expedient.
4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del
servici, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, girant les liquidacions que procedisquen i compensant com entrega a compte els
pagaments anticipats que s'hagueren efectuat. Tal assenyalament definitiu es realitzarà pels
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òrgans competents de l'Ajuntament ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del
tribut per a l'obra o servici que es tracte.
5. Si els pagaments anticipats hagueren sigut efectuats per persones que no tenen la condició de
subjectes passius en la data del meritació del tribut o bé excediren de la quota individual definitiva
que els corresponga, l'Ajuntament practicarà d'ofici la pertinent devolució.

CAPÍTOL VII. GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
ARTICLE 12é

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials es realitzaran en la
forma, terminis i condicions que s'establixen en l'Ordenança fiscal general de Gestió, recaptació i
Inspecció dels tributs locals, Llei General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la
matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.

ARTICLE 13é
1. Una vegada determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del
contribuent, el fraccionament o l'ajornament d'aquelles per un termini màxim de dos anys, havent
de garantir-se el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interés de demora de les
quantitats ajornades, per mitjà d'hipoteca, peça, aval bancari o una altra garantia suficient a
satisfacció de la Corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li corresponga.
3. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament,
per mitjà d'ingrés de la quota o de la part del mateix pendent de pagament, així com dels
interessos vençuts, cancel·lant-se la garantia constituïda.
5. De conformitat amb les condicions soci - econòmiques de la zona en què s'executen les obres,
la seua naturalesa i quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a
tots els contribuents, sense perjuí que ells mateixos puguen en qualsevol moment anticipar els
pagaments que consideren oportuns.

CAPÍTOL VIII. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ.
ARTICLE 14é
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà la prèvia adopció per l'Ajuntament de l'acord
d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servici que haja de
costejar-se per mitjà de contribucions especials no podrà executar-se fins que s'haja aprovat
l'ordenació concreta d'estes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i servicis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i
dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en les
altres qüestions a la present ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada tinga caràcter definitiu l'acord concret d'ordenació de contribucions especials i
determinades les quotes a satisfer en el corresponent expedient d'aplicació, estes seran
notificades individualment a cada subjecte passiu si este o el seu domicili anessen coneguts i, a
falta d'això, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició davant de
l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge
del cost que hagen de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

ARTICLE 15é
1. Quan este ajuntament col·labore amb una altra entitat local en la realització d'obres o
establiment o ampliació de servicis i sempre que s'imposen contribucions especials, s'observaran
les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seues competències respectives amb vista als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) Si alguna de les entitats realitzara les obres o establira o ampliara els servicis amb la
col·laboració econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la contribució
especial, sense perjuí del que disposa la lletra a) anterior.
2. En el cas que l'acord concret d'ordenació no fóra aprovat per una de les dites entitats, quedarà
sense efecte la unitat d'actuació, adoptant separadament cada una d'elles les decisions que
procedisquen.

CAPÍTOL IX. COL·LABORACIÓ CIUTADANA.
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ARTICLE 16é
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en associació administrativa
de contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de servicis per
l'Ajuntament, comprometent-se a sufragar la part que corresponga aportar a este Ajuntament quan
la seua situació financera no ho permetera, a més de la que els corresponga segons la naturalesa
de l'obra o servici.
2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
ampliació servicis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se en associacions administratives
de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions
especials.

ARTICLE 17é
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es referix l'article
anterior, l'acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representen,
almenys, els dos terços de les quotes que hagen de satisfer-se.

CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS.
ARTICLE 18é
1. En tot el que es referix a infraccions tributàries i la seua qualificació, així com a les sancions que
a les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en l'Ordenança
fiscal general de Gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals i Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes
meritades no prescrites.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Les referències competencials que conté la present ordenança s'entendran fetes al Ple de
l'Ajuntament quan es tracte d'acords d'imposició i ordenació o reglamentació del tribut, i a l'Alcaldia
Presidència per als actes de liquidació general o individualitzada de quotes i resolució dels
recursos que es presenten contra els mateixos.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el “Butlletí Oficial” de la
província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
La present ordenança que consta de díhuit articles i una disposició final va ser aprovada per
l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 28 de juliol de 1989 i publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 266 de set de novembre de 1989, amb posterior
correcció d'errors publicada en el Butlletí Oficial de la província número 283 de 27 novembre del
mateix any, començant a regir a partir d'1 de gener de 1990, romanent en vigor en l'exercici actual.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
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1.3. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES
TAXES LOCALS.
I.- OBJECTE.
ARTICLE 1er
La present ordenança té per objecte regular amb caràcter general l'establiment, fixació,
administració i cobrament de les taxes exigibles per este Ajuntament.

II.- ESTABLIMENT DE TAXES LOCALS.
ARTICLE 2n
1. Òrgans competents: L'òrgan competent per a l'establiment de taxes locals per mitjà de
l'aprovació de la corresponent ordenança fiscal, és el Ple de la Corporació d'acord amb el que
disposa l'article 22.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d'abril.
Podrà establir-se i exigir-se les corresponents taxes per la prestació de servicis públics o
realització d'activitats administratives de competència local, que beneficien de mode particular als
subjectes passius en els termes del que disposa l'article 20.1.B) del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Així mateix podran ser exigibles taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local.
Tot això de conformitat i en els termes del que disposa l'article 20 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual saprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

III.- CONTINGUT MÍNIM I TRAMITACIÓ.
ARTICLE 3er
1. Contingut mínim: Les ordenances fiscals reguladores de les Taxes contindran almenys:
a) La determinació del fet imposable, el subjecte passiu, responsables si és el cas,
exempcions, reduccions i bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen o quota
tributària, període impositiu i meritació.
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b) Els règims de declaració i d'ingrés.
c) Les dates de la seua aprovació i del començament de la seua aplicació.
2. Exposició al públic: La referència als acords d'establiment, modificació i fixació de les taxes, a
través de les corresponents Ordenances Fiscals, hauran d'exposar-se al públic per mitjà d'anuncis
en els taulers d'edictes de l'Entitat Local, així com en el Butlletí Oficial de la Província de València
durant un termini de trenta dies com a mínim. En els esmentats anuncis s'indicarà la data
d'aprovació, l'Ordenança o ordenances aprovades i l'advertència que els interessats podran
examinar l'expedient i formular, si és el cas, reclamacions i suggeriments davant del Ple de la
Corporació. Les reclamacions hauran de ser resoltes expressament pel Ple sense que càpia el
silenci administratiu. Davant de la resolució de la reclamació no podrà interposar-se recurs de
reposició, havent de dirigir-se l'interessat davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en els
terminis legalment establits des de la publicació del text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província de
València.
3. Si no es presentaren reclamacions a l'Ordenança en el termini indicat en el paràgraf anterior,
l'Ordenança quedarà definitivament aprovada, sense necessitat d'acord expresse en este sentit.
Aprovada definitivament l'Ordenança nova o si és el cas la seua modificació, haurà de publicar-se
el text íntegre de la nova Ordenança o de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València.
L'Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique íntegra o, si és el cas, en la data posterior que
s'indique en la pròpia Ordenança i, excepte indicació expressa, tindrà vigència fins a la seua
modificació o derogació expressa.
4. Contra l'aprovació definitiva de l'Ordenança, o de les seues modificacions, es podrà interposar
directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà al de la publicació del text íntegre de la nova Ordenança o les seues modificacions en el
Butlletí Oficial de la Província de València, segons preveu l'article 46.1 de la Llei 29/98, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en relació amb l'art. 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
5. En les oficines municipals estarà a disposició dels administrats durant l'horari d'atenció al públic
un exemplar de les taxes vigents. Igualment podran obtindre's còpies dels mateixos.

ARTICLE 4rt
1. Informe tècnic econòmic.Els acords d'establiment de noves taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic, o per a finançar totalment o parcialment el cost de prestació de servicis haurà
d'adoptar-se a la vista dels informes tècnic econòmics en els que es pose de manifest el valor de
mercat o la previsible cobertura del cost d'aquells, respectivament.
2. En el cas d'adaptació de la quantia de la taxa a les variacions anuals de l'I.P.C. l'acord
d'adaptació de la tarifa a l'Índex de preus citat, podrà remetre's a l'estudi tècnic econòmic inicial
incrementat en l'esmentat índex.

IV.- QUANTIA.
ARTICLE 5é
1. Cobertura del cost: En general l'import de les taxes per la prestació d'un servici o per la
realització d'una activitat administrativa no haurà d'excedir en el seu conjunt, del cost real o
previsible del servici o activitat que es tracte, o a falta d'això, del valor de la prestació rebuda. Per
a la determinació del dit import es prendrà en consideració els elements descrits en l'article 24.2
de la ja esmentada Llei d'Hisendes Locals.
2.L'import de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, es
fixaran prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la dita
utilització o aprofitament si els béns afectats no foren de domini públic.
3. Quan es tracte de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de servicis de
subministraments que resulten d'interés general o afecten la generalitat o a una part important del
veïnat, l'import d'aquelles consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l'un i mig per cent dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme municipal
d'Almussafes les dites empreses.
A estos efectes, s'inclouran entre les empreses explotadores dels dits servicis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores d'estos.
No s'inclouran en este règim especial de quantificació de la taxa els servicis de telefonia mòbil.
Este règim especial de quantificació s'aplicarà a les empreses a què es referix el present punt, tant
si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuen els subministraments
com si, no sent titulars de les dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a estes.
4. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporte la destrucció o deteriorament del
domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del pagament de la taxa que haguera lloc, estarà
obligat al reintegrament del cost total dels respectius gastos de reconstrucció o reparació i al
depòsit previ del seu import.
Si els danys foren irreparables l'Entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
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V.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
ARTICLE 6é.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària:
a) Que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular
b) Que sol·liciten o resulten beneficiats o afectats pels servicis o activitats que presten o
realitzen les Entitats Locals.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent:
a) En les taxes establides per raó de servicis o activitats que beneficien o afecten els
ocupants de vivendes o locals, els propietaris de dites immobles, els que podran repercutir si és el
cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
b) En les taxes establides per l'atorgament de llicències urbanístiques previstes en la
normativa sobre el sòl, i ordenació urbana, els constructors i contractistes de les obres.
c) En les taxes establides per la utilització privativa o l'aprofitament especial per entrades
de vehicles o carruatges a través de les voreres i per la seua construcció, manteniment,
modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals a què donen accés les dites entrades
de vehicles, els que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

ARTICLE 7.- Obligacions formals:
Els obligats al pagament deuran:
a) Formalitzar quantes declaracions se'ls exigisquen quant a les taxes.
b) Facilitar la pràctica de comprovacions i inspeccions, així com l'entrega de dades,
antecedents i justificants que els siguen sol·licitats.
c) Declarar el seu domicili, entenent-se a tots els efectes subsistent l'últim domicili que figure en
qualsevol document de naturalesa tributària o econòmica, mentres no comunique un altre diferent
de l'Administració o esta no ho rectifique per mitjà de la comprovació pertinent.

VI.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS I SOLIDARIS.
ARTICLE 8é.- Obligats.
Queden obligats, si és el cas, igualment al pagament del deute per taxes, els responsables
subsidiaris i solidaris.

ARTICLE 9é.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones
que siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció tributària.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques que es referix l'article
35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seues respectives
participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes de la seua incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:
a) Quan s'ha comés una infracció tributària lleu, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comés una infracció tributària greu o molt greu, de la totalitat del deute
exigible.
c) En supòsit de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions
tributaris pendents en la data de cessament.
4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst en la
Llei General Tributària.

ARTICLE 10é.- Derivació de l'acció administrativa.
En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la prèvia declaració de fallit de
l'obligat al pagament, sense perjuí de les mesures cautelars que abans d'esta declaració puguen
reglamentàriament adoptar-se.
La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà, prèviament un acte
administratiu, que serà notificat reglamentàriament, conferint-los des del dit instant tots els drets
de l'obligat al pagament.
Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament dels deutes quan concórreguen les
circumstàncies següents:
a) Que el deutor principal haja sigut declarat fallit d'acord amb el que disposa el Reglament
General de Recaptació.
b) Que hi haja acte administratiu de derivació de responsabilitat
L'acte administratiu de derivació de responsabilitat contra els responsables subsidiaris serà dictat
per l'Alcaldia - Presidència, una vegada obre en el seu poder l'expedient administratiu de
constrenyiment amb la declaració de fallit dels obligats al pagament. El dit acte, en el que es
xifrarà l'import del deute exigible al responsable subsidiari, serà notificat a este.
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VII.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.
ARTICLE 11é
L'administració i cobrament de les taxes, es realitzarà per la pròpia Corporació.
Podrà dur-se a terme igualment, a través d'organismes a què s'encomane la dita funció, així com
pels servicis, òrgans o ens que haja de percebre'ls, els que podran establir normes concretes per
a la gestió dels mateixos.

VIII.- MERITACIÓ TAXES.
ARTICLE 12é
Les taxes podran meritar-se, segons la naturalesa del seu fet imposable:
a) Quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial, o quan s'inicie la prestació del servici
o la realització de l'activitat, encara que en ambdós casos podrà exigir-se el depòsit previ del seu
import total o parcial.
b) Quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o
tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.
2. Quan la naturalesa material de la taxa exigisca el meritació periòdic d'esta el mateix tindrà lloc
l'1 de gener de cada any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural excepte en els
supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, l'aprofitament especial o l'ús del servici o
activitat, i en este cas el període impositiu s'ajustarà a eixa circumstància amb el consegüent
prorrateig de la quota, que no podrà ser inferior a un trimestre. En cas d'iniciar-se o finalitzar
durant la vigència d'un trimestre natural este es liquidarà efectivament.

IX.- PAGAMENT.
ARTICLE 13é
1. Autoliquidació: Podrà exigir-se el pagament de les taxes en règim d'autoliquidació.
2. Formes de pagament: El pagament es realitzarà en efectiu o per mitjà dels efectes que puga
determinar la Corporació.
3. Lloc de pagament: L'ingrés s'efectuarà en la Caixa de la Corporació, o en els comptes que a
este efecte queden obertes en les Entitats Col·laboradores que es determinen. També podrà
realitzar-se el pagament als taquillers o taquilleres que l'Ajuntament en la seua plantilla determine.

ARTICLE 14é
1. Padrons i matrícules: Quan es tracte de servicis, activitats, utilitzacions o aprofitaments
especials del domini públic, de prestació periòdica o duració continuada o superior a un any, la
taxa s'abonarà, per primera vegada, en els terminis indicats en els articles 52 de l'Ordenança fiscal
general de Gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals, en cas que siga l'Administració la que
practique i notifique la corresponent liquidació tributària.
Per als exercicis successius, l'exposició pública dels padrons i matrícula produirà els efectes de la
dita notificació. En els mateixos bastarà que conste el servici, activitat o domini públic a què
afecten, nom de l'interessat i import, sense perjuí de fer constar quantes dades es consideren
d'interés.
Els dits padrons i matrícules se sotmetran cada exercici a l'aprovació de la Presidència i
s'exposaran al públic als efectes d'examen, reclamacions i correcció de dades per part dels
legítimament interessats durant el termini de quinze dies.
El termini per a pagar, una vegada inclòs l'obligat tributari en la matrícula, serà l'establit en l'article
53é de l'Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals.
2. Carència d'autorització: Quan es tracte de servicis, activitats o aprofitaments duts a terme sense
sol·licitud o autorització, l'ingrés s'efectuarà en els terminis establits en l'article 52é de l'Ordenança
fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals, una vegada liquidada i requerida
el deute, sense perjuí de les sancions a què haguera lloc per l'omissió de la dita sol·licitud quan
siga preceptiva o no resultara ajustat a dret el respectiu aprofitament o utilització.
3. Notificacions: Les notificacions a què es referix el present article es realitzaran d'acord amb el
procediment legalment establit en cada cas.
4. Revocació: Es revocarà la llicència, autorització o concessió atorgada a la persona obligada i la
resta de responsables en el cas de no trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries o no
ajustar-se en el seu ús a les condicions generals o particulars de la llicència concedida.

X.- DEVOLUCIONS D'INGRESSOS.
ARTICLE 15é
1. Causes no imputables a l'obligat: Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament i que no
responguen a desastres naturals o calamitat pública, el servici públic, l'activitat administrativa o la
utilització del domini públic no tinga lloc, procedirà la devolució de l'import corresponent.
2. Espectacles no celebrats: Quan es tracte d'espectacles que no se celebren per causes
meteorològiques o altres de força major, procedirà la devolució únicament de les quantitats que
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l'Administració no vinga obligada a pagar per aquells esdeveniments. Quan siga possible, podran
canviar-se les entrades per una altra sessió.

XI.- PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT.
ARTICLE 16é
1. Inici: El venciment del termini d'ingrés, en període voluntari, sense haver-se satisfet la taxa,
determinarà l'inici del procediment de constrenyiment d'acord amb el que disposa el capítol II del
Títol III del Reglament General de Recaptació.
2. Remissió d'expedients de cobrament a Tresoreria: En el cas que transcórrega este termini
sense efectuar-se el pagament, pels que gestionen el seu cobrament es remetrà a la Tresoreria,
expedient en què figuren les sol·licituds, les liquidacions, padrons, notificacions i quants actes i
documents acrediten les gestions de cobrament dutes a terme.
3. Provisió de constrenyiment: La Tresoreria, prèvia comprovació del compliment dels tràmits
exigibles en l'expedient, expedirà l'oportuna provisió de constrenyiment, que es durà a terme pel
procediment previst en la legislació tributària.
4. Interés de demora: Sense perjuí del que disposen els apartats anteriors, les quantitats no
satisfetes en el període cobrador respectiu, meritaran interessos legals de demora d'acord amb les
regles generals que regixen per als tributs.

XII.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A TAXES REFERIDES AL
DOMINI PÚBLIC.
ARTICLE 17é
1. Destrucció o deteriorament: Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporte la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjuí del pagament de la
taxa que haguera lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total dels respectius gastos de
reconstrucció o reparació i al depòsit previ del seu import.
Si els danys foren irreparables, l'entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l'import del deteriorament dels danyats. No resultarà possible la condonació total ni
parcial per este concepte.

XIII.- RÈGIM DE RECURSOS.
ARTICLE 18.- Recurs de reposició.
Contra els actes de gestió de les taxes podrà interposar-se recurs de reposició, previ al contenciós
- administratiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Legislació supletòria: En el no previst expressament en la present ordenança ni en els acords
d'establiment i fixació de les taxes ni en la normativa específica que els regule, caldrà ajustar-se al
que disposa l'Ordenança fiscal general, aprovada per esta Corporació, en tot allò que no siga
incompatible amb la naturalesa dels ingressos esmentats, i en el Reglament General de
Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

DISPOSICIÓ FINAL.
1. Entrada en vigor: La present Ordenança, que consta de 18 articles, una disposició addicional i
una final, entrarà en vigor en els termes que preveu els articles 17 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i mantindrà els seus efectes fins a la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada provisionalment per acord de
l'Ajuntament en Ple en sessió de 7 d'octubre de 1999, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 256 de 28 d'octubre de 1999 i el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València número 300 de 18 de desembre de 1999,
començant a regir a partir de l'1 de gener de l'any 2.000.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
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1.4. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS
PREUS PÚBLICS LOCALS.
I.- OBJECTE.
ARTICLE 1er.- Regulació general.
La present ordenança té per objecte regular amb caràcter general l'establiment, fixació,
administració i cobrament dels preus públics d'este Ajuntament.

II.- PROCEDIMENT PER A L'ESTABLIMENT, MODIFICACIÓ I
FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS.
ARTICLE 2n
1. Òrgans competents: L'aprovació i modificació de l'Ordenança general reguladora dels preus
públics locals correspon al Ple de la Corporació.
La fixació concreta i ordenació o modificació de tarifes de preus públics correspon a la Junta de
Govern local en els termes i condicions de la present Ordenança general.
La vigència i efectivitat dels preus públics serà a partir de l'endemà a la seua aprovació per la
Junta de Govern local.
2. Estudis previs: Previ a l'adopció de qualsevol acord de fixació de preus públics es requerirà el
corresponent estudi econòmic de costos que inclourà tant els costos directes com els indirectes i
si és el cas d'oportunitat.

III.- CONTINGUT MÍNIM I TRAMITACIÓ.
ARTICLE 3r
1. Els acords de fixació, establiment o modificació de preus públics concrets, contindran almenys:
a) Per a la fixació d'un nou preu públic:
- Servici, activitat, ocupació o utilització a què es referisquen
- Supòsit de fet pel que derive la contraprestació pecuniària exigible.
- Contraprestació pecuniària exigible.
- Obligats al pagament de la citada contraprestació.
- Terminis i condicions per al seu pagament.
b) Per a la modificació de preus públics vigents:

- Contraprestació pecuniària.
- Terminis per al seu pagament, en cas que estos varien.
- Obligats al pagament, en cas que afecte distints obligats als fixats inicialment.
2. Els acords de fixació o modificació, podran, a més contindre aquells aspectes singulars que
afecten la regulació, cobrament, exacció, ús o prestació del servici, activitat o aprofitament
concret.
3. Sense perjuí del que disposa l'article 2n punt 1 paràgraf tercer de la present ordenança, la
referència als acords d'establiment d'ordenances reguladores de preus públics es publicaran en el
Butlletí Oficial de la Província en els termes d'ordenances de caràcter general, quan estes siguen
aprovades pel Ple de la Corporació.
4. En les oficines de l'Ajuntament estarà a disposició dels ciutadans durant l'horari d'atenció al
públic un exemplar de les Ordenances reguladores dels preus públics municipals.

ARTICLE 4rt
1. Tota proposta d'establiment, fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una
memòria econòmic financera que almenys haurà de preveure els aspectes següents:
a) Justificació de l'import dels preus que es proposen.
b) Grau de cobertura financera dels respectius costos econòmics.
c) Les previsions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del preu
subvencionat quan es faça ús de la facultat prevista en l'article 5.3 d'esta Ordenança.
2. La memòria podrà revisar-se anualment.

IV.- QUANTIA.
ARTICLE 5é
1. Cobertura del cost: Els preus públics per prestació de servicis o realització d'activitats hauran de
cobrir com a mínim el cost del servici prestat o de l'activitat realitzada, havent de tindre en compte
per a la determinació d'aquell els costos directes i indirectes, tant fixos com variables, incloent-hi si
és el cas les amortitzacions tècniques.
2. Cost previst en la memòria: En tot cas l'estimació del cost del servici o de l'activitat, el valor del
mercat o la utilitat derivada a tindre en compte serà la que es preveja en la memòria a què es
referix l'article anterior.
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3. Preus públics inferiors: Sense perjuí del que disposen els apartats precedents, l'entitat podrà
fixar preus públics inferiors als paràmetres previstos en el present article, quan aprecie l'existència
de raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic.
La Junta de Govern local podrà establir inclús la gratuïtat en aquelles ordenances específiques
que així ho estime convenient quan concórreguen raons d'interés social, benèfiques, culturals o
d'interés públic

V.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
ARTICLE 6é
1. Obligats al pagament: Estan obligats al pagament els que disfruten del servici o activitat objecte
del preu públic en qüestió.
2. Sol·licitants: Es presumixen com obligats al pagament, amb caràcter general, els sol·licitants del
servici o activitat.
3. Beneficiaris: Resulten igualment obligats al pagament de l'import dels preus públics els que
encara no sent sol·licitants, resulten beneficiats pels servicis o activitats, sense perjuí de les
conseqüències jurídiques de la carència o falta de sol·licitud o autorització administrativa.
ARTICLE 7é.- Obligacions formals.
Els obligats al pagament deuran:
a) Formalitzar quantes declaracions se'ls exigisquen en raó del preu públic.
b) Facilitar la pràctica de comprovacions i inspeccions, així com l'entrega de dades,
antecedents i justificants que els siguen sol·licitats.
c) Declarar el seu domicili, entenent-se a tots els efectes subsistents l'últim domicili que figure en
qualsevol document de
naturalesa tributària o econòmica, mentres no comunique un altre
diferent de l'Administració o esta no ho rectifique per mitjà de la comprovació pertinent.

VI.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS I SOLIDARIS.
ARTICLE 8é
Queden obligats, si és el cas, igualment al pagament del deute per preus públics, els responsables
subsidiaris i solidaris.

ARTICLE 9é.- Responsables subsidiaris.
Seran responsables subsidiaris:

a) Els administradors de les persones jurídiques, per la totalitat del deute, en els casos que
no realitzen els actes necessaris a què estigueren obligats, consentiren l'incompliment de les dites
obligacions pels que d'ells depenguen o efectuaren actuacions i adoptaren acords que feren
possible tals infraccions.
b) Els administradors de les persones jurídiques que hagen cessat en les seues activitats
per les obligacions pendents de les mateixes.
c) Els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, quan, per negligència o mala fe, no realitzen les gestions necessàries per a l'íntegre
compliment de les obligacions meritades amb anterioritat a les dites situacions i que siguen
imputables als obligats al pagament.
d) Els adquirents de béns, afectes per la llei al deute contret, que respondran amb ells per
derivació de l'acció, si el deute no es paga, una vegada esgotat el procediment de constrenyiment.

ARTICLE 10é. Derivació de l'acció administrativa.
En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la prèvia declaració de fallit de
l'obligat al pagament, sense perjuí de les mesures cautelars que abans d'esta declaració puguen
reglamentàriament adoptar-se.
La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà, prèviament un acte
administratiu, que serà notificat reglamentàriament, conferint-los des del dit instant tots els drets
de l'obligat al pagament.
Els responsables subsidiaris estan obligats al pagament dels deutes quan concórreguen les
circumstàncies següents:
• Que el deutor principal haja sigut declarat fallit d'acord amb el que disposa el Reglament
General de Recaptació.
• Que hi haja acte administratiu de derivació de responsabilitat.
L'acte administratiu de derivació de responsabilitat contra els responsables subsidiaris serà dictat
per l'Alcaldia Presidència, una vegada obre en el seu poder l'expedient administratiu de
constrenyiment amb la declaració de fallit dels obligats al pagament. El dit acte, en el que es
xifrarà l'import del deute exigible al responsable subsidiari, serà notificat a este.

ARTICLE 11é. Responsables solidaris.
Seran responsables solidaris:
a) Les persones que siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció de les normes
reguladores dels preus públics, i
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b) Els coparticipants de les entitats jurídiques, en proporció a les seues quotes.
No obstant això, podrà dirigir-se l'acció en qualsevol moment del procediment, contra els
responsables solidaris.
La liquidació, si és el cas, serà notificada al responsable solidari alhora que a l'obligat al
pagament.
La responsabilitat aconseguirà tant a l'import del preu com als altres elements que integren el
deute.

VII.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT.
ARTICLE 12é
L'administració i cobrament dels preus públics, es realitzarà per la pròpia Corporació. Podrà dur-se
a terme igualment, a través d'organismes a què s'encomane la dita funció, així com pels servicis,
òrgans o ens que haja de percebre'ls, els que podran establir normes concretes per a la gestió
dels mateixos.

VIII.- OBLIGACIÓ DE PAGAR.
ARTICLE 13é
1. Naixement: L'obligació de pagament naix des que s'inicie la prestació del servici o es realitze
l'activitat.
2. Aprovació de liquidacions: La Presidència de la Corporació és l'òrgan
competent per a l'aprovació de les liquidacions i per a realitzar quants actes de gestió
no estiguen atribuïts expressament a altres òrgans.

IX.- PAGAMENT.
ARTICLE 14é
1. Depòsit previ: El pagament dels preus públics s'efectuarà, amb caràcter general,
anticipadament al moment de presentar la corresponent sol·licitud, per mitjà de l'ingrés del depòsit
previ del seu import total. A la sol·licitud s'adjuntarà l'oportuna carta de pagament acreditativa de
l'ingrés. En el cas de pagament per mitjà d'efectes, este es realitzarà abans de la prestació del
servici, entrega del subministrament o realització de l'activitat administrativa objecte del preu
públic en qüestió.
2. Autoliquidació: Podran exigir-se en règim d'autoliquidació, aquells preus públics la naturalesa
dels quals permeta el pagament a través del dit sistema i quan per a una millor gestió recaptatòria
així es determine per l'Ajuntament.

3. Autorització o concessió: Excepte els supòsits previstos en l'article 15.1 de la present
ordenança, en els que podrà establir-se el pagament per anualitats anticipades en els que
específicament així es preveja, no s'admetrà a tràmit cap sol·licitud que no tinga el dit requisit. El
pagament del depòsit previ o autoliquidació no facultarà per si sol al sol·licitant a la llicència,
prestació o ús sol·licitat, sense perjuí del dret que l'assistix a la devolució de l'import pagat en cas,
que no s'autoritze la prestació sol·licitada.
4. Formes de pagament: El pagament es realitzarà en efectiu o per mitjà dels efectes que puguen
determinar l'Ajuntament per a això.
5. Lloc de pagament: L'ingrés s'efectuarà en la Caixa de la Corporació, en els comptes que a este
efecte queden obertes en les entitats col·laboradores que es determinen, o a través dels
funcionaris habilitats per a això per mitjà de l'entrega per estos dels efectes corresponents als
interessats.

ARTICLE 15é
1. Padrons i matrícules: Quan es tracte de servicis, activitats, utilització o aprofitaments especials
del domini públic, de prestació periòdica o duració continuada superior a un any, el preu
s'abonarà, per primera vegada per mitjà de liquidació o autoliquidació segons el cas i serà inclòs el
contribuent en una matrícula o padró.
Per als exercicis successius al de l'alta inicial, l'exposició pública dels padrons o matrícules
produiran els efectes de notificació individual i col·lectiva. En els mateixos bastarà que conste el
servici, activitat o aprofitament, nom de l'interessat i quota a satisfer.
Els dits padrons i matrícules se sotmetran cada exercici a l'aprovació de la Presidència de la
Corporació i s'exposaran al públic als efectes d'examen, reclamacions i correcció de dades per
part dels legítimament interessats durant el termini de quinze dies.
2. Carència d'autorització: Quan es tracte de servicis, activitats o aprofitaments duts a terme sense
sol·licitud o autorització, l'ingrés s'efectuarà en els terminis establits en l'article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, una vegada notificada el deute, sense perjuí de
les sancions a què haguera lloc per l'omissió de la dita sol·licitud quan siga preceptiva o no
resultara ajustat a dret el respectiu aprofitament o utilització.
3. Notificacions: Les notificacions a què es referix el present article s'efectuaran amb subjecció a
les normes reguladors del procediment administratiu local.
4. Revocació: Es revocarà la llicència, autorització o concessió atorgada a la persona obligada i la
resta de responsables en el cas de no trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries, de
preus públics o de qualsevol altra classe de caràcter municipal.

ARTICLE 16é
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1. Provisionalitat del depòsit previ: L'import del depòsit previ a què es referixen els articles
anteriors tindrà caràcter provisional. L'Administració en el termini de tres mesos podrà procedir a
la seua revisió elevant-la a definitiva.
Transcorregut este termini sense efectuar-la el deute esdevindrà definitiva.
2. Discordances deute provisional i definitiva: Cas que existisca discordança entre el deute
provisional i la definitiva, les quantitats si és el cas ingressades en concepte de depòsit previ, es
consideraran a compte de la quantitat definitiva que resulte, En este supòsit haurà de notificar-se
la diferència que s'haja produït, havent de procedir-se a la seua devolució parcial o ingrés
suplementari en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la mencionada notificació.

X.- DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS.
ARTICLE 17é
1. Causes no imputables a l'obligat: Quan, per causa no imputable a l'obligat al pagament, el
servici, l'activitat o l'aprofitament no tinga lloc, procedirà la devolució de l'import total quan no
s'haguera iniciat la prestació, o utilització, o de l'import parcial en proporció a la intensitat i termini
en què s'haja prestat o utilitzat sobre el total previst i al gasto que la Corporació haguera efectuat
si es tracta de causes no imputables a esta.
2. Espectacles no celebrats: Quan es tracte d'espectacles que no se celebren per causes
meteorològiques o altres de força major, procedirà la devolució del preu satisfet per l'interessat.
Quan siga possible, podran canviar-se les entrades per una altra sessió de les mateixes
característiques o semblants.

XI.- PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT.
ARTICLE 18é
1. Inici: El venciment del termini d'ingrés, en període voluntari, sense haver-se satisfet el preu
públic, determinarà l'inici del procediment de constrenyiment d'acord amb el que disposa l'article
46.3 del Reial Decret Legislatiu, 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i en els articles 70 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament General de Recaptació.
2. Remissió d'expedients de cobrament a la Tresoreria: En el cas que transcórrega este termini
sense efectuar-se el pagament, pels que gestionen el seu cobrament es remetrà a la Tresoreria,
expedient en què figuren les sol·licituds, les liquidacions, padrons, notificacions i quants actes i
documents acrediten les gestions de cobrament dutes a terme.
3. Provisió de constrenyiment: La Tresoreria, prèvia comprovació del compliment dels tràmits
exigibles en l'expedient, expedirà l'oportuna provisió de constrenyiment, que es durà a terme pel
procediment previst en la legislació tributària.

4. Interés de demora: Sense perjuí del que disposen els apartats anteriors, les quantitats no
satisfetes en el període cobrador respectiu, meritaran interessos legals de demora al tipus
d'interés legal dels diners.

XII.- RÈGIM DE RECURSOS.
ARTICLE 19é
Contra els actes de gestió dels preus públics, podrà interposar-se recurs de reposició previ al
contenciós administratiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Legislació supletòria: En el no previst expressament en la present ordenança ni en els acords
d'establiment i fixació dels preus públics ni en la normativa específica que els regule, caldrà
ajustar-se al que disposa l'ordenança fiscal general, aprovada per esta Corporació, en tot allò que
no siga incompatible amb la naturalesa dels ingressos esmentats, i en el Reglament General de
Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

DISPOSICIÓ FINAL.
1. Entrada en vigor: La present Ordenança, que consta de 19 articles, una disposició addicional i
una disposició final, començarà a regir una vegada publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial
de la Província de València, en els termes de l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril i romandrà
vigent fins a la seuamodificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple en
sessió de 7 d'octubre de 1999, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 256 de 28 d'octubre i el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 300 de 18 de desembre de 1999, començant la seua vigència l'1 de
gener de l'any 2.000.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.

IMPOSTOS
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2.1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES.
ARTICLE 1er.- TIPUS IMPOSITIUS.
De conformitat amb el que preveu l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, els tipus de gravamen aplicables en
l'impost en el municipi d'Almussafes són els següents:
a) BÉNS IMMOBLES URBANS:
ÚS DEL BÉ IMMOBLE URBÀ

TIPUS IMPOSITIU

Ús I (industrial) amb un valor cadastral igual o superior a 900.000 euros

1,10%

Ús A (emmagatzematge – estacionament) amb un valor cadastral igual o
superior a 230.000 euros

1,05 %

Ús O (oficines), amb un valor cadastral igual o superior a 200.000 euros.

1,10%

Ús C (comercial) amb un valor cadastral igual o superior a 130.000 euros

1,05 %

Resta d’usos i els usos indicats en els apartats anteriors amb un valor
cadastral inferior al referenciat

0,40%

b) BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
Autopistes de peatge.

1’30%

c) BÉNS IMMOBLES RÚSTICS:
Béns immobles de naturalesa rústica

0’30%

ARTICLE 2n.- BONIFICACIONS.
De conformitat amb el que disposen els articles 73 i 74 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 s'establixen les
següents bonificacions sobre el tribut:
a) Una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se
sol·licite pels interessats abans de l'inici de les obres, per als immobles que constituïsquen
l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant
d'obra nova com de rehabilitació equiparable a esta i no figuren entre els béns del seu
immobilitzat.
Per al gaudi d'este benefici, els interessats hauran d'acreditar el compliment dels requisits
establits, per mitjà de l'aportació de la documentació següent:

- Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà per mitjà de la presentació dels Estatuts de la Societat.
- Certificat del tècnic director de l'obra en què s'especifique la seua data d'inici i la data
prevista de finalització.
- Còpia de la llicència municipal d'obres.
- Acord cadastral, últim rebut de l'Impost sobre béns immobles o escriptura de compra en
què s'acredite la titularitat de l'immoble per part del sol·licitant.
- Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afectaren diversos immobles
en la sol·licitud s'haurà de detallar les referències cadastrals dels diversos immobles.
- Certificat de l'Administrador de la societat acreditatiu de què els béns objecte
d'urbanització, construcció o promoció immobiliària per als que se sol·licita bonificació no figuren
entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'esta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què
s'inicien les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, ambdós inclosos, i sense que
en cap cas la dita bonificació excedisca de tres períodes impositius.
b) Una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se
sol·licite pels interessats, a les vivendes de protecció oficial o equiparables a estes segons la
normativa autonòmica, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la
qualificació definitiva. La dita bonificació es concedirà a petició de l'interessat i produirà efectes en
el període impositiu següent a aquell en què se sol·licite. La seua duració serà pels períodes
impositius que queden fins al tercer des de l'atorgament de la qualificació definitiva, no tenint
efectes retroactius anteriors a la sol·licitud de l'interessat. Per a la seua concessió l'interessat
haurà d'acreditar fefaentment en la seua petició la concessió de la qualificació definitiva com a
vivenda de protecció oficial atorgada per l'Organisme competent de la Comunitat Autònoma.
c) Una bonificació del 40 per cent a les vivendes de protecció oficial que van disfrutar de la
bonificació establida en l'apartat anterior durant el quart període impositiu. Esta bonificació
s'aplicarà d'ofici.
d) Una bonificació del 25 per cent a les vivendes de protecció oficial que hagueren disfrutat
de les bonificacions dels apartats b) i c) anteriors, durant el cinqué període impositiu. Esta
bonificació s'aplicarà d'ofici.
e) Una bonificació del 10 per cent a les vivendes de protecció oficial que hagueren disfrutat
de les bonificacions dels apartats b), c) i d) anteriors, durant el sisé període impositiu. Esta
bonificació s'aplicarà d'ofici.
Les bonificacions establides en les lletres b), c), d) i e), seran incompatibles amb la regulada en
l'apartat f).
f) Una bonificació del 90% de la quota íntegra de l'impost de l'immoble a favor d'aquells
subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.
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Esta bonificació afectarà únicament i exclusivament al bé immoble urbà que constituïsca la
residència habitual de la família nombrosa, amb les condicions següents:
- El titular o titulars de la família nombrosa haurà de ser subjecte passiu de l'impost.
- L'immoble objecte de bonificació ha de constituir la vivenda habitual de la família
nombrosa, no podent afectar altres immobles de titularitat del o dels caps de família.
- En tot cas l'immoble objecte de bonificació no haurà de superar els 260.000 euros de
valor cadastral
Esta bonificació té caràcter rogat i afectarà l'exercici en què se sol·licite i següents, sempre que es
continuen complint els requisits establits en el present apartat f).
A estos efectes tots els anys haurà d'acreditar-se per l'interessat el compliment dels requisits
establits per al gaudi de la bonificació, abans del 30 d'abril de l'any en què haja de produir efecte.
A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se la cartilla de família nombrosa o document equivalent
establit en la legislació vigent i en la mateixa s'autoritzarà al funcionari que tramite l'expedient
perquè obtinga les dades necessàries del padró municipal d'habitants, per a la tramitació de la
bonificació.
Esta bonificació serà incompatible amb qualsevol altra, havent d'optar l'interessat, en cas de
concurrència, per esta bonificació o altres a què tinga dret.
g) Una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost del bé immoble en el que
s'exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals i historicoartístiques que justifiquen tal declaració,
respecte de l'ús de l'immoble afectat per eixes activitats, sempre que el seu titular tinga
reconeguda la qualificació de Bé Immaterial de Rellevància Local de la Generalitat Valenciana.
La declaració d'especial interés o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i
s'acordarà amb la sol·licitud prèvia el subjecte passiu per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres i s'aplicarà a partir de l'exercici en què s'acorde la seua adopció.

ARTICLE 3er.- PERÍODE DE COBRANÇA.
La recaptació de les quotes resultants de l’Impost sobre Béns Immobles tindrà lloc en el termini
fixat per l'Ordenança fiscal general, que podrà ser modificat Mitjançant una Resolució motivada de
l'Alcaldia Presidència, respectant en tot cas un termini mínim de recaptació en període voluntari de
dos mesos naturals.

ARTICLE 4rt.- EXEMPCIONS:
Fent ús de les competències que atribuïx als Ajuntaments l'apartat 4 de l'article 62 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es declaren les exempcions següents:
a) Béns rústics la quota líquida del qual agrupada que resulte del que preveu l'article 77.2
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, siga inferior a 11 euros.

b) Béns urbans la quota líquida del qual siga inferior a 6 euros.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Per al no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària,
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals i Ordenança Fiscal General de l'Ajuntament d'Almussafes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
En cas que el nombre de béns immobles d'ús industrial, oficines, emmagatzematge estacionament o comercial el valor cadastral del qual siga superior a l'establit en l'Ordenança fiscal
supere el 10 per cent del total d'immobles urbans dels usos indicats, s'adaptarà el valor cadastral
llindar fins a la xifra en què el nombre d'immobles siga igual o inferior al 10 per cent dels immobles
dels esmentats usos.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.
Amb efectes exclusius per a l'exercici 2012, si el valor cadastral dels béns immobles urbans,
s'incrementa per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 més d'un 1 %, el tipus
impositiu establit en l'article 1er de la present Ordenança per als immobles urbans amb ús vivenda
i la resta d'usos que no tinguen el tipus incrementat, es reduirà en un 0,01 per cada punt
percentual superior a l'1% que s'incremente el seu valor cadastral.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A partir de la data d'entrada en vigor de la present disposició queden derogades totes les
disposicions anteriors que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb els preceptes de
la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor amb efectes d'1 de gener de 2005 una vegada
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València, romanent vigent fins a
la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió
extraordinària de data 23 de gener de 2003 i modificada per acord d'Ajuntament en Ple en sessió
ordinària de data 6 de febrer de 2.003, inserint-se els edictes d'aprovació provisional en els
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Butlletins Oficials de la Província de València números 29 i 35 de dates 4 de febrer de 2.003 i 11
de febrer de 2.003 respectivament i havent-se publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província número 74 de 28 de març de 2.003, amb vigència des d'1 de gener de l'any 2.003.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 2 d'octubre de 2.003, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de
23 d'octubre de 2.003 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 18 de desembre de 2.003.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2.007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 26 de juny de 2.008, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 168 de 16 de juliol de
2008 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 218 de 12 de setembre de 2008.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 1 d'octubre de 2009, aprovació inicial i publicat el
text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València número 287 de 3 de
desembre de 2009.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2010, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 248 de 19
d'octubre de 2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 2 de desembre de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 6 d'octubre de 2011, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 244 de 14
d'octubre de 2011 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 30 de novembre de 2011.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2012, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18

d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 30 de novembre de 2012.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 2 d'octubre de 2014, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 16
d'octubre de 2014 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 29 de novembre de 2014.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 26 d'octubre de 2015,
l'edicte d'exposició pública del qual es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 212, de 4 de novembre de 2015. Presentades reclamacions durant el període d'exposició
pública van ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de 17 de desembre de
2015, elevant-se a definitiu l'acord d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 24 de
desembre de 2015.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2017, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 210 de 2 De
novembre de 2017 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 246 de 27 de desembre de 2017.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 2018, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 206 de
25 d'octubre de 2018 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 245 de 21 de desembre de 2018.
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2.2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
NATURALESA I FET IMPOSABLE.
ARTICLE 1er.- NATURALESA I FET IMPOSABLE.
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quins siguen la seua
classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haguera sigut matriculat en els registres
públics corresponents i mentres no haja causat baixa en els mateixos. Als efectes d'este impost
també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a este impost:
a) Els vehicles que havent sigut donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o
carreres limitades als d'esta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil
dels quals no siga superior a 750 quilograms.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 2n.- EXEMPCIONS.
1. Estaran exempts de l'impost els vehicles enumerats en el paràgraf 1 de l'article 93 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, en els termes i condicions descrits en l'esmentat paràgraf.
2. Les exempcions disposades per les lletres e) i g) de l'esmentat paràgraf 1 de l'article 93 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, requeriran sol·licitud prèvia i acreditació
documental davant de l'Administració local.
3. Per a l'aplicació de l'exempció regulada per l'article 93.1.e) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, es requerirà:
a) Sol·licitud de l'interessat en la concessió de l'exempció a què haurà d'acompanyar:
-Permís de circulació a nom de la persona amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial,
llevat que la dita circumstància conste en la base de dades de l'I.V.T.M de l'Ajuntament.
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-Certificat emés per l'òrgan competent que acredite la condició legal de minusvàlid en grau
igual o superior al 33 per cent.
-Declaració responsable de què el dit vehicle és o serà utilitzat pel propi minusvàlid o serà
destinat al seu transport.
Esta exempció no podrà aconseguir a més d'un vehicle de titularitat de la persona amb
minusvalidesa simultàniament. Quan s'opte per canviar l'exempció d'un vehicle a un altre, el dit
canvi tindrà efectes fiscals en l'exercici següent a aquell en què se sol·licite.
4. Per a l'aplicació de l'exempció regulada en l'apartat g) del punt 1 de l'article 93 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà necessari:
a) Instància de l'interessat sol·licitant l'exempció.
b) Acompanyar a la instància fotocòpia confrontada de la cartilla d'Inspecció Agrícola.
5. Estes exempcions s'aplicaran en tant es mantinguen les circumstàncies que van donar origen a
la seua concessió i produiran efectes a partir del període impositiu en què s'inste la seua
concessió.
ARTICLE 3r.- BONIFICACIÓ PER CLASSE DE CARBURANT UTILITZAT, CARACTERÍSTIQUES
DEL MOTOR I LA SEUA INCIDÈNCIA EN EL MEDI AMBIENT.
Els vehicles automòbils de nova matriculació classificats als efectes de la quota tributària com a
turisme, camions, furgons, furgonetes i vehicles mixtos adaptables gaudiran de les bonificacions
següents:

DESCRIPCIÓ VEHICLE

Bonificació any
de matriculació

Bonificació
exercici fiscal
següent a la
matriculació

Bonificació del
tercer al sext
exercici fiscal.

Vehicles elèctrics de bateria (BEV),
vehicles elèctrics d'autonomia estesa
(REEV), vehicles elèctrics híbrids
endollables (PHEV) amb una
autonomia mínima de 40 quilòmetres
o vehicles de pila combustible.

75%

75%

75%

Vehicles híbrids no endollable (HEV)
amb autonomia menor a 40
quilòmetres, vehicles propulsats per
gas natural, vehicles propulsats per
gas natural (GNC i GNL) o gas
liquat del petroli (GLP).

50%

50%

50%

Resta de turismes, camions, furgons,
furgonetes
i
vehicles
mixtos
adaptables.

50%

40%

0%

El rellevant, als efectes d'obtindre la bonificació, serà l'acreditació pel subjecte passiu o
comprovació d'ofici per part de l'Administració de les característiques tècniques del vehicle.
Estes bonificacions tenen caràcter rogat, per la qual cosa els subjectes passius hauran de
sol·licitar la seua aplicació abans del 31 de desembre de l'exercici anterior a què hagen de produir
efecte.
No obstant això, estes bonificacions podran produir efectes en l'exercici corrent respecte dels
vehicles que siguen altes en l'Impost com a conseqüència de la seua primera matriculació a
Almussafes, bé per mitjà de la seua aplicació en l'autoliquidació o bé si es presenta la sol·licitud
en el termini d'un mes des d'aquella matriculació. En este últim cas, una vegada reconeguda la
bonificació, l'Ajuntament procedirà a la devolució de l'excés del que ingressa.
Als efectes de l'aplicació de la bonificació corresponent al primer any natural següent al de la
matriculació del vehicle en el municipi (quan no siguen híbrids o elèctrics), s'entendrà que tots
aquells vehicles matriculats l'any anterior, sempre que la seua primera matriculació siga a
Almussafes, reunixen els requisits per a obtindre la bonificació, sempre que siguen vehicles de
nova matriculació.
Les bonificacions establides a partir del tercer exercici fiscal posterior a l’alta en l’impost en el
municipi sols podrà alcançar a un vehicle per subjecte passiu.
Gaudiran d'una bonificació del 100% aquells vehicles amb una antiguitat igual o superior a vint-icinc anys, comptats des de la data de la seua primera matriculació o a falta d'això, la data en què
el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
L'Ajuntament aplicarà d'ofici la bonificació, prèvia comprovació en l'Organisme competent de
l'antiguitat de les matrícules.
Els vint-i-cinc anys es comptaran per anys complets des de la data de matriculació fins a la data
de meritació de l'impost. Aquells vehicles que no hagen complit els vint-i-cinc anys complets
aplicant els criteris descrits no tindran dret a la dita bonificació.

SUBJECTES PASSIUS.
ARTICLE 4rt. OBLIGATS TRIBUTARIS.
1. Són obligats tributaris d'este impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es
referix l'article 35 de la Llei General Tributària, al nom de les quals conste el vehicle en el permís
de circulació.
2. Si al transmetre's la propietat d'un vehicle, el transmetent ha complit amb les obligacions
formals exigides per l'article 32 del R.D. 2822/1998, de 23 de desembre pel qual s'aprova el
Reglament General de vehicles i l'adquirent no ha sol·licitat l'expedició al seu propi nom del permís
de circulació d'acord amb l'apartat
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3 de l'esmentat article 32, les quotes meritades a partir de la data de la transmissió seran exigibles
a l'adquirent, sempre que el transmetent acredite fefaentment que ha complit amb totes les seues
obligacions formals.

QUOTES
ARTICLE 5é.- TARIFES.
1. L'impost s'exigirà d'acord amb les quotes fixades en l'article 95.1 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i sense aplicació de coeficient cap d'increment.
2. En cas que es modificara la dita graella de tarifes s'entendria modificat automàticament la quota
ajustant-la a la modificació introduïda per la Llei.
3. Amb vista a l'aplicació de les tarifes d'este impost, hauran de tindre's en compte les regles
següents:
a) El concepte de les diverses classes de vehicles serà l'arreplegat en el R.D. 2822/1998,
pel qual s'aprova el Reglament General de vehicles.
b) En tot cas, la rúbrica genèrica de “tractors”, a què es referix la lletra D) només comprén
els tractors destinats a labors agrícoles, havent de tributar els “tractocamions” i els “tractors
d'obres i servicis”com a camions.
c) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb el que disposa
l'annex V del R.D. 2822/1998.
d) La càrrega útil es determinarà per la diferència entre el pes màxim autoritzat (PMA) i la
tara del vehicle.
e) Els vehicles derivats de turisme i els vehicles mixtos adaptables definits en l'Orde
indicada, tributaran:
- Com a camió, si estan destinats exclusivament al Transport de mercaderies.
- Com a turisme, si estan destinats exclusivament al transport de persones.
- Si simultàniament es dediquen al transport de persones i mercaderies, tributaran com a camió.

PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 6é
1. El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca la dita adquisició,
produint-se el meritació el primer dia del trimestre natural en què s'haja produït l'adquisició.
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2. L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu.
3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos
termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle i això des del
moment que es produïsca dita baixa temporal en el Registre públic corresponent.
4. En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària, la quota serà
irreductible i l'obligat al pagament de l'impost serà qui figure com titular del vehicle en el permís de
circulació el dia primer de gener i en els casos de primera adquisició, el dia en què es produïsca la
dita adquisició.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 7é
1. La gestió i liquidació d'este impost s'efectuarà per qualsevol dels sistemes previstos en
l'Ordenança Fiscal General de l'Ajuntament d'Almussafes i amb subjecció a la regulació
continguda en la dita ordenança i a les normes establides en els articles següents.

MATRICULACIÓ DE VEHICLES
ARTICLE 8é
1. Els que sol·liciten la matriculació d'un vehicle hauran de presentar al propi temps en la Direcció
Provincial o Local de Tràfic corresponent, per triplicat exemplar el document d'autoliquidació,
acreditatiu del pagament de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica o la seua exempció, a
què s'acompanyaran la documentació acreditativa de la seua compra o modificació, certificat de
les seues característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació
Fiscal del subjecte passiu.
2. Per l'oficina gestora es practicarà la corresponent liquidació complementària en el cas de
defectes essencials en l'autoliquidació presentada.
3. Una vegada resolt favorablement l'expedient relacionat amb el vehicle que es tracte, un
exemplar del document a què es referix l'apartat 1 d'este article, segellat per la Direcció de Tràfic
amb indicació de la data de presentació i la matrícula del vehicle es remetrà a este Ajuntament a
través de l'Organisme administratiu que s'encarregue de la dita gestió, entregant-se un altre a
l'interessat i quedant el tercer exemplar arxivat en l'expedient de matrícula del vehicle.

TRANSFERÈNCIES, BAIXES, REFORMES I CANVI DE DOMICILI.
ARTICLE 9é
1. Els que sol·liciten davant de la Direcció de Tràfic la transferència o la baixa definitiva d'un
vehicle, així com la reforma del mateix, sempre que altere la seua classificació als efectes d'este
impost, o del canvi de domicili que conste en el permís de circulació del vehicle amb
transcendència tributària, hauran d'acreditar prèviament el pagament de l'últim rebut presentat al
cobrament de l'impost sobre vehicles de Tracció Mecànica, sense perjuí que siguen exigibles per
via de gestió i inspecció el pagament de tots els seus deutes, pel dit concepte, meritades,
liquidades, presentades al cobrament i no prescrites.
2. En els casos anteriors i en el cas que els rebuts del padró de l'exercici corresponent no s'hagen
confeccionat per l'Ajuntament, els subjectes passius podran acreditar el pagament per mitjà
d'autoliquidació, prèviament presentada i segellada pel Registre d'Entrada de Documents d'este
Ajuntament.
3. Causaran baixa automàtica els vehicles que segons els registres de les Direccions Provincials
de Tràfic es troben en alguna de les situacions següents:
a) En baixa definitiva.
b) Vehicles matriculats amb anterioritat al 7 d'octubre de 1971, que no figuren en els
registres de les Direccions Provincials de Tràfic, en virtut del Reial Decret 2341/79, de 23 de
setembre.
c) Remolcs de menys de 750 quilograms.
d) Vehicles que no circulen per les vies públiques per esgotament dels seus elements
tècnics, amb més de 15 anys d'antiguitat i sense inspeccions tècniques recents.

INSTRUMENT ACREDITATIU DEL PAGAMENT.
ARTICLE 10é
1. El pagament de l'impost s'acreditarà per mitjà de rebut, liquidació practicada per l'Ajuntament o
autoliquidació en els casos de primera adquisició o en aquells supòsits en què el vehicle es trobe
d'alta en la Direcció de Tràfic i en condicions de circular i no aparega en els padrons tributaris
municipals.
2. Les autoliquidacions per a constituir-se en instrument acreditatiu del pagament hauran d'anar
degudament diligenciades per les Entitats financeres col·laboradores de l'Ajuntament
d'Almussafes o per la pròpia Tresoreria municipal.
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3. Els tríptics per a pagament anual de l'impost no constituiran per si sols documents acreditatius
del pagament, sense que conste la diligència de cobrament de l'Entitat financera col·laboradora i
de la pròpia Tresoreria municipal si és el cas.

RECAPTACIÓ DE QUOTES ANUALS.
ARTICLE 11é
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l'impost es realitzarà dins dels terminis indicats en l'Ordenança Fiscal General,
que podran ser modificats per Resolució motivada de l'Alcaldia Presidència, respectant sempre
que el termini mínim de cobrament en voluntària no siga inferior a dos mesos naturals.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior la recaptació de les corresponents quotes es realitzarà
per mitjà del sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es
troben inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats domiciliades en
este terme municipal.
3.El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per un termini de quinze dies, que podrà
solapar-se amb el període de cobrança, perquè els legítims interessats puguen examinar-ho i, si
és el cas, formular les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic s'anunciarà per mitjà d'inserció d'edicte en el “Butlletí Oficial de la Província
de València” i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius
en ell inclosos.

INFRACCIONS I SANCIONS.
ARTICLE 12é.
En tot el que es referix a infraccions tributàries i les seues distintes qualificacions, així com a les
sancions aplicables, caldrà ajustar-se al que preveu l'Ordenança fiscal General i Llei General
Tributària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
La bonificació regulada en l'article 3er de la present Ordenança fiscal s'aplicarà als vehicles la
matriculació de la qual es produïsca en l'exercici 2005 i posteriors, no aplicant-se, per tant, als
vehicles matriculats amb anterioritat a 1 de gener de 2005.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per al no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària,
Llei reguladora de les Hisendes Locals i Ordenança Fiscal General de l'Ajuntament d'Almussafes.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A partir de la data d'entrada en vigor de la present disposició queden derogades totes les
disposicions anteriors que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb els preceptes de
la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor amb efectes del dia 1 de gener de 2005 una vegada
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València, romanent vigent fins a
la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple en
sessió extraordinària de data 23 de gener de 2.003, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 29 de 4 de febrer de 2.003 i el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 74 de 28 de març de 2.003, amb vigència
des de l'1 de gener de l'any 2.003.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2.007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2010, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 248 de 19
d'octubre de 2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 2 de desembre de 2010.

Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 2018, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 206 de
25 d'octubre de 2018 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 245 de 21 de desembre de 2018.

89

2.3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
ARTICLE 1er
De conformitat amb el que preveu l'article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, este Ajuntament fa ús de la
facultat que li conferix la mateixa, amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la
determinació de la quota tributària de l'impost sobre activitats econòmiques, previst en l'article
59.1.b) i 78 a 91 del dit cos legal.

ARTICLE 2n
1. Es constituïx com fet imposable de l'impost el mer exercici, en territori d'Almussafes d'activitats
empresarials, professionals o artístiques, s'exercisquen o no en local determinat i es troben o no
especificades en les tarifes de l'impost.
2. Es considera que una activitat s'exercix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan
supose l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un
d'ambdós, amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis.
3.Els elements de la relació jurídic tributària d'este impost són els continguts i regulats en els
articles 78 a 91, ambdós inclosos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Reial Decret
1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre
activitats econòmiques.
Així mateix caldrà ajustar-se al que disposen les disposicions addicionals desena i dotzena del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 3er
Són subjectes passius d'este impost les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix
l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària sempre que realitzen en
territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

ARTICULE 4rt
La quota tributària a liquidar serà la fixada en les tarifes vigents aprovades per Reial Decret
Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre i Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost,
modificades per l'article 26.1.a) i b) del Reial Decret Llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre
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mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera i per la disposició addicional
quarta de la Llei 51/2002, de 27 de desembre de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.
A la quota tributària calculada d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior se li aplicarà el
coeficient de ponderació establit en l'article 86 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
A l'empara del que disposa l'article 87 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
sobre la quota modificada per l'aplicació del coeficient de ponderació previst en el paràgraf
anterior l'Ajuntament d'Almussafes establix els següents coeficients de situació física que
ponderen la situació del local en què efectivament s'exercisca l'activitat dins del terme municipal,
atenent a la categoria del carrer on este radique. En cas de discrepància en el domicili declarat de
l'activitat i el real prevaldrà este últim als efectes d'aplicar el coeficient de situació correcte.
A este efecte s'establixen dos categories de carrers:
la categoria fiscal 1a, a la que li correspon el coeficient de situació: 2,70
i la categoria fiscal 2a, a la que li correspon el coeficient de situació : 1
SITUACIÓ FÍSICA
CATEGORIA FISCAL 1:
Carrers corresponents a l’àmbit dels Polígons Industrials.
CATEGORIA FISCAL 2:
Carrers situats en el casc urbà i disseminats, excepte els situats en la
categoria fiscal 1.

ÍNDEX DE SITUACIÓ
2,70
1

La diferenciació de les esmentades categories fiscals ve establida pels avantatges comparatius
d'ubicació en les qualificades com a categoria fiscal 1, respecte de les qualificades com a
categoria fiscal 2, pel fort desenrotllament industrial de la zona.
Quan algun vial no aparega comprés en el mencionat annex, serà classificat com de primera
categoria fins que l'Ajuntament procedisca a tramitar el corresponent expedient de classificació del
dit vial.
Quan es tracte de locals que tinguen fatxada a dos o més vies classificades en distintes
categories, s'aplicarà l'índex que corresponga a la via de categoria superior.
La categoria fiscal que li correspon a cada carrer és la que figura en l'annex de la present
ordenança.

ARTICLE 5é
1. A l'empara del que preveu l'article 88.1 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals es podrà
atorgar una bonificació per creació d'ocupació per als subjectes passius que tributen per quota
municipal incrementada pel coeficient de situació de la categoria fiscal 1 i que hagen incrementat
la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit del centre de treball de la
localitat, en els que concórreguen simultàniament les condicions següents:
-que l'increment mitjà de la plantilla siga igual o superior al tres per cent i que al seu torn
este tres per cent represente com a mínim a 50 treballadors.

-que l'increment de la mitjana es produïsca durant el període impositiu immediat anterior al
del d'aplicació de la bonificació en relació amb el període anterior a aquell.
-s'entén per persones empleades en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en
compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.
2. Esta bonificació serà d'un deu per cent de la quota tributària municipal i haurà de sol·licitar-se a
l'Ajuntament dins del primer semestre de l'exercici a què ha d'aplicar-se la mateixa
3. Respecte a la documentació que s'haurà d'aportar per a justificar que es reunixen els requisits
establits en l'Ordenança Fiscal serà la següent:





Informe de vida laboral d'un compte de cotització o TC2 del mes de desembre en
què apareguen els treballadors amb contracte indefinit a temps complet o contractes de
treball indefinits realitzats corresponents al període impositiu immediat anterior al
d'aplicació de la bonificació.
Informe de vida laboral d'un compte de cotització o TC2 del mes de desembre en
què apareguen els treballadors amb contracte indefinit a temps complet o contractes de
treball indefinits corresponents al període impositiu anterior a aquell.

O qualsevol altre document emés per l'administració pública competent, Tresoreria General de la
Seguretat Social, SERVEF, etc, que acredite el compliment dels requisits exigits.
Els dits documents hauran de ser revisats pel departament d'ADL que emetrà un informe preceptiu
prèvia a la concessió de la bonificació indicant que són els adequats per a justificar els requisits
exigits per l'Ordenança.
La fórmula a aplicar per al càlcul de la mitjana de l'increment de la plantilla amb contracte indefinit
serà la següent:
I=( Ntf – Nti) = o > 3% al nombre de treballadors amb contracte indefinit a temps complet
en el període inicial
I: increment = o > 3% i a més ser = o > 50 treballadors
Ntf : nombre de treballadors amb contracte indefinit a temps complet el 31/12 del període
impositiu immediat anterior a l'exercici en què s'aplique de la bonificació
Nti : nombre de treballadors amb contracte indefinit a temps complet el 31/12 del període
impositiu anterior a l'immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació.
Contracte indefinit a temps parcial: els contractes indefinits a temps parcial computaran en
funció de les hores contractades respecte als de temps complet.
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L'Ajuntament té un termini màxim de sis mesos per a resoldre ls sol·licituds de bonificació, tenint el
caràcter de negatiu el silenci administratiu.
4. La duració de la bonificació serà d'una anualitat, sense perjuí que cada vegada que es
complisquen els requisits es puga tornar a sol·licitar.
5. L'aplicació d'esta bonificació serà incompatible amb la de qualsevol altre benefici previst en el
Pla Estratègic de Foment de l'ocupació d'Almussafes 2016-2020 pels mateixos contractes, amb
independència dels conceptes a què tals beneficis pogueren afectar, havent d'optar entre la
bonificació o la resta d'incentius a la contractació del Pla d’Ocupació.
ANNEX:
Categoria fiscal 1a : Carrers corresponents a l'àmbit dels Polígons Industrials.
Codi Via

Tipus Via

Nom Via

Nom INE

CATEGORIA
FISCAL

00311

POLÍGON

ZONA NORD
INDUSTRIAL

ZONA NORD
INDUSTRIAL

1

00312

POLÍGON

POLÍGON INDUSTRIAL
FORD

POLÍGON INDUSTRIAL
FORD

1

00313

POLÍGON

PARC INDUSTRIAL

PARC INDUSTRIAL

1

00349

AVGDA

FOIA (DE LA)

FOIA (DE LA)

1

00359

AVGDA

PICASSENT

PICASSENT

1

00364

AVGDA

HENRY FORD

HENRY FORD

1

00331

CARRER

PONENT

PONENT

1

00350

CARRER

CANAL DE CRESPO

CANAL DE CRESPO

1

00351

CARRER

GRANJA (LA)

GRANJA (LA)

1

00352

CARRER

MOLI PANYEROS

MOLI PANYEROS

1

00353

CARRER

MINAT (EL)

MINAT (EL)

1

00354

CARRER

MONTANYANA

MONTANYANA

1

00355

CARRER

GREGAL

GREGAL

1

00361

CARRER

TRAMUNTANA

TRAMUNTANA

1

00391

CARRER

VENTA DE FERRER

VENTA DE FERRER

1

00392

CARRER

POUET

POUET

1

00393

CARRER

ULLALS

ULLALS

1

00394

CARRER

SILLA

SILLA

1

Categoria fiscal 2a: carrers situats en el nucli urbà i disseminats, excepte els situats en la
categoria fiscal 1a.

CODI VIA TIPUS VIA

NOM VIA

NOM INE

00395

CASA NOU D'OCTUBRE

CASA NOU D'OCTUBRE

CATEGORIA
FISCAL
2

00999

DESCONEGUDA

DESCONEGUDA

2

00075

AVGDA

ALGEMESÍ

ALGEMESÍ

2

00271

AVGDA

PARAL·LEL (DEL)

PARAL·LEL (DEL)

2

00001

CARRER

AUSIÀS MARCH

AUSIÀS MARCH

2

00005

CARRER

CANO (EL)

CANO (EL)

2

00012

CARRER

DOCTOR FLEMING

DOCTOR FLEMING

2

00053

CARRER

SUECA

SUECA

2

00061

CARRER

SANT JOSEP

SANT JOSEP

2

00064

CARRER

LIRA ALMUSSAFENSE

LIRA ALMUSSAFENSE

2

00069

CARRER

SALVADOR
(DE)

00077

CARRER

SAGRARI

SAGRARI

2

00101

CARRER

MAJOR

MAJOR

2

00105

CARRER

METGE BOSCH (DEL)

METGE BOSCH (DEL)

2

00109

CARRER

SANT CRISTÒFOL

SANT CRISTÒFOL

2

00110

CARRER

VICENT GAY (DE)

VICENT GAY (DE)

2

00129

CARRER

SANT BERTOMEU

SANT BERTOMEU

2

00136

CARRER

PONTET

PONTET

2

00146

CARRER

HORTA (DEL)

HORTA (DEL)

2

00150

CARRER

BENIFAIÓ

BENIFAIÓ

2

00168

CARRER

LITERAT AZORÍN (DEL)

LITERAT AZORÍN (DEL)

2

00170

CARRER

PLANTADES (DE)

PLANTADES (DE)

2

00176

CARRER

PAU (LA)

PAU (LA)

2

00181

CARRER

HOSPITAL (DEL)

HOSPITAL (DEL)

2

00185

CARRER

ESPIOCA

ESPIOCA

2

00186

CARRER

SANTA ANA

SANTA ANA

2

00189

CARRER

MESTRE
(DEL)

00190

CARRER

MESTRE MEDINA (DEL)

MESTRE MEDINA (DEL)

2

00194

CARRER

SANT ROC

SANT ROC

2

00195

CARRER

CASTELL (DEL)

CASTELL (DEL)

2

00208

CARRER

GIBRALTAR (DE)

GIBRALTAR (DE)

2

00212

CARRER

SANT VICENT

SANT VICENT

2

00217

CARRER

MANOLO CHAQUES (DE) MANOLO CHAQUES (DE)

BOTELLA SALVADOR
(DE)

CARDONA MESTRE
(DEL)

BOTELLA

CARDONA

2

2

2
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00235

CARRER

PICASSENT

PICASSENT

2

00242

CARRER

FOIA (LA)

FOIA (LA)

2

00255

CARRER

RAMON Y CAJAL (DE)

RAMON Y CAJAL (DE)

2

00257

CARRER

CERVANTES (DE)

CERVANTES (DE)

2

00259

CARRER

MESTRE
(DEL)

00264

CARRER

LLAURADORS (DELS)

LLAURADORS (DELS)

2

00265

CARRER

LLUÍS VIVES

LLUÍS VIVES

2

00278

CARRER

PINAR (DEL)

PINAR (DEL)

2

00280

CARRER

TIRANT LO BLANCH

TIRANT LO BLANCH

2

00286

CARRER

SANTA CREU

SANTA CREU

2

00292

CARRER

REI EN JAUME

REI EN JAUME

2

00303

CARRER

PINTOR RIBERA

PINTOR RIBERA

2

00306

CARRER

VALÈNCIA

VALÈNCIA

2

00322

CARRER

POLIESPORTIU

POLIESPORTIU

2

00323

CARRER

ROMANÍ

ROMANÍ

2

00325

CARRER

SANCHIS GUARNER

SANCHIS GUARNER

2

00326

CARRER

DRASSANES

DRASSANES

2

00327

CARRER

SANT MIQUEL

SANT MIQUEL

2

00329

CARRER

TOSSAL (EL)

TOSSAL (EL)

2

00330

CARRER

MOLINET (DEL)

MOLINET (DEL)

2

00333

CARRER

PINTOR SOROLLA

PINTOR SOROLLA

2

00334

CARRER

L'ALBUFERA

L'ALBUFERA

2

00335

CARRER

JAUME ROIG

JAUME ROIG

2

00346

CARRER

NOU D'OCTUBRE

NOU D'OCTUBRE

2

00347

CARRER

TARICK L'ALMANZAFI

TARICK L'ALMANZAFI

2

00372

CARRER

ROJOSA

ROJOSA

2

00373

CARRER

TORRE RACEF

TORRE RACEF

2

00374

CARRER

BARRANC
TRAMUSSER

DEL BARRANC
TRAMUSSER

00375

CARRER

MARJAL (LA)

MARJAL (LA)

2

00376

CARRER

SAUDER

SAUDER

2

00383

CARRER

DE LA COOPERATIVA

DE LA COOPERATIVA

2

99999

CARRER

DESCONEGUDA 0103

DESCONEGUDA 0103

2

00320

PARC

SAGRARI

SAGRARI

2

00337

PARC

PINAR (DEL)

PINAR (DEL)

2

00178

PG

PARC (DEL)

PARC (DEL)

2

00328

PG

TARONGERS (DELS)

TARONGERS (DELS)

2

00004

PLAÇA

BLASCO IBÁÑEZ

BLASCO IBÁÑEZ

2

SERRANO MESTRE
(DEL)

SERRANO

DEL

2

2

00008

PLAÇA

CONSTITUCIÓ (LA)

CONSTITUCIÓ (LA)

2

00023

PLAÇA

MAJOR

MAJOR

2

00177

PLAÇA

MERCAT (DEL)

MERCAT (DEL)

2

00122

RONDA

MONESTIR DE LA
VALLDIGNA

MONESTIR
VALLDIGNA

00321

RONDA

SINDIC ANTONI
ALBUIXECH

SINDIC ANTONI
ALBUIXECH

2

00324

RONDA

HIST. LLUÍS DUART
ALABARTA

HIST. LLUÍS DUART
ALABARTA

2

00336

RONDA

ANTONI LUDEÑA

ANTONI LUDEÑA

2

00072

MATADERO

MATADERO

2

00310

CASA MONTESINOS

CASA MONTESINOS

2

00095

MOLI BLAT

MOLI BLAT

2

00137

NOSTRA MARETA

NOSTRA MARETA

2

CV 42 SILLA -ALZIRA

CV 42 SILLA-ALZIRA

2

00314

MOLI DEL CARME

MOLI DEL CARME

2

00315

MOLI ROVIRA

MOLI ROVIRA

2

00316

CREU ROJA

CREU ROJA

2

00317

FUSTERIA GERMANS
PUCHOL

FUSTERIA GERMANS
PUCHOL

2

00318

MAGATZEM JUAN MARI

MAGATZEM JUAN MARI

2

00319

FUSTERIA
PUCHOL

00338

MAGATZEM MINGO

MAGATZEM MINGO

2

00339

GRANJA PERERA

GRANJA PERERA

2

00340

MAGATZEM GREUS

MAGATZEM GREUS

2

00341

FRANC-AUTO

FRANC-AUTO

2

00342

MAGATZEM DUART

MAGATZEM DUART

2

00343

MAGATZEM ARANDA

MAGATZEM ARANDA

2

00344

CASA CAMÍ ROMANÍ

CASA CAMÍ ROMANÍ

2

00377

LES PLANES POL 6 PAR LES PLANES POL 6 PAR
6
6

2

00390

CASA ÀNGEL PAR 110 CASA ÀNGEL PAR 110
POL 11
POL 11

2

00395

CASA NOU D'OCTUBRE

2

99999

CTRA

DE

LA

JULIO FUSTERIA JULIO
PUCHOL

CASA NOU D'OCTUBRE

2

2
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per al no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària,
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Ordenança Fiscal General de
l'Ajuntament d'Almussafes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A partir de la data d'entrada en vigor de la present disposició queden derogades totes les
disposicions anteriors que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb els preceptes de
la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà amb efectes del dia 1 de gener de 2005 una vegada publicat
el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València, romanent vigent fins a la seua
modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple en
sessió extraordinària de data 23 de gener de 2.003, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 29 de 4 de febrer de 2.003 i el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 74 de 28 de març de 2.003, amb vigència
des de l'1 de gener de l'any 2.003.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
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d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 6 d'octubre de 2011, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 244 de 14
d'octubre de 2011 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 30 de novembre de 2011.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 2 d'octubre de 2014, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 16
d'octubre de 2014 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 29 de novembre de 2014.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 26 d'octubre de 2015,
l'edicte d'exposició pública del qual es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 212, de 4 de novembre de 2015.
Presentades reclamacions durant el període d'exposició pública van ser resoltes pel Ple de
l'Ajuntament en sessió extraordinària de 17 de desembre de 2015, elevant-se a definitiu l'acord
d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i publicades en el Butlletí Oficial
de la Província de València número 246 de 24 de desembre de 2015.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2017, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 210 de 2 De
novembre de 2017 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 246 de 27 de desembre de 2017.

Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 22 d'octubre de 2018, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 206 de
25 d'octubre de 2018 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 245 de 21 de desembre de 2018.
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2.4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE
ARTICLE 1er
1. Constituïx el fet imposable de l'impost, l'increment de valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana i que es pose de manifest a conseqüència de la transmissió de la seua
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi,
limitador del domini, sobre els referits terrenys.
2. El títol a què es referix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”
b) Declaració d'hereus “ab intestato”
c) Negoci jurídic “inter vivos”, siga de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.

ARTICLE 2n
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: els que així s'establisca en la Llei i en la
normativa urbanística vigent.

ARTICLE 3er
1.No està subjecte a este impost l'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la
consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
2.En conseqüència amb això està subjecte l'increment de valor que experimenten els terrenys que
hagen de tindre la consideració d'urbans als efectes del dit Impost sobre Béns Immobles, amb
independència que estiguen o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d'aquell.
Als efectes d'este impost estarà així mateix subjecte al mateix l'increment de valor que
experimenten els terrenys classificats com de característiques especials a efectes de l'Impost
sobre Béns Immobles.
3.No estaran subjectes a l'impost les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la
societat conjugal, adjudicacions que a favor seu i en recompensa d'elles es verifiquen i
transmissions que es facen als cònjuges en recompensa dels seus havers comuns.

4.Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos
de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga quin siga el règim econòmic matrimonial.
5. No es meritarà l'Impost sobre Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana derivades
d'operacions a què resulte aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII del títol VII de la Llei
de l'impost de Societats (Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març), és a dir, fusions,
escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una societat europea o
una societat cooperativa europea d'un estat membre a un altre de la unió, excepció de les
relatives a terrenys que aporten a l'empara del que preveu l'article 94 de la dita Llei (aportacions
dineràries) quan no es troben integrats en una branca d'activitat.

CAPÍTOL II. EXEMPCIONS.
ARTICLE 4rt
Estan exempts d'este impost els increments de valor que es manifesten com a conseqüència de:
a) La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Històric-Artístic, si és el cas, o hagen sigut declarats individualment d'interés cultural, segons el
que establix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acrediten que han realitzat a càrrec seu obres de conservació,
millora o rehabilitació en dites immobles. La dita exempció serà de caràcter rogat i haurà de
provar-se per l'interessat, per qualsevol mitjà admés en dret, la realització a càrrec seu d'obres de
conservació, millora o rehabilitació en els immobles objecte de l'exempció.
Així mateix estan exempts de l'impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer
l'esmentat impost recaiga sobre les persones o entitats que apareixen relacionades en el paràgraf
2 de l'article 105 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
c) Les transmissions realitzades en ocasió de la dació en recompensa de la vivenda
habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantides amb
hipoteca que recaiga sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat
que, de manera professional, realitze l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de la vivenda en què concórreguen els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
No resultarà d'aplicació esta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seua unitat familiar dispose d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la
totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de la vivenda.
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A estos efectes, es considerarà vivenda habitual aquella en què haja figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des
del moment de l'adquisició si el dit termini fóra inferior als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis
dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A estos
efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel
l'Administració tributària municipal.

transmetent davant de

Respecte d'esta exempció, no resultarà d’aplicació el que disposa l’article 9.2 d'esta llei.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS.
ARTICLE 5é
Tindran la condició de subjectes passius d'este impost, a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o les entitats a què es referix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquirisca el terreny o en el favor del qual es
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica, o les entitats a què es referix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que transmeta el terreny o que constituïsca o transmeta
el dret real de què es tracte.
En els supòsits a què es referix la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o les entitats a què es referix l'article
35.4 de la Llei General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o
transmeta el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a
Espanya.

CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE.
ARTICLE 6é
1. La base imposable d'este impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de
naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un
període màxim de vint anys.
2. Per a determinar l'import de l'increment real a què es referix l'apartat anterior, s'aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment del meritació el percentatge que corresponga en funció del nombre
d'anys durant els quals s'haguera generat el dit increment.

3. El percentatge anteriorment citat serà el que resulte de multiplicar el nombre d'anys expressat
en l'apartat 2 del present article pel corresponent percentatge anual que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i cinc
anys: 3,1.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2’6.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys:2’4.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2’2.
4. Quan es modifiquen els valors cadastrals com a conseqüència d'un procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general, es prendrà com a valor del terreny, o de la part d'este que
corresponga segons les regles contingudes en l'apartat anterior, l'import que resulte d'aplicar als
nous valors cadastrals una reducció del 40%.
La dita reducció s'aplicarà respecte de cada un dels cinc primers anys d'efectivitat dels nous valors
cadastrals.
La reducció prevista en este apartat no serà aplicable als supòsits en què els valors cadastrals
resultants del procediment de valoració col·lectiva a què aquell es referix siguen inferiors als fins
llavors vigents.
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.
5. Per a determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta d'acord amb les
regles anteriors, i per a determinar el nombre d'anys pels quals s'ha de multiplicar el dit
percentatge anual, només es consideraran els anys complets que integren el període de posada
de manifest de l'increment de valor, sense que a tals efectes puguen considerar-se les fraccions
d'anys del dit període.

ARTICLE 7é
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor dels mateixos
al temps del meritació d'este impost el que tinguen fixats en el dit moment als efectes de l'Impost
sobre Béns Immobles.
Quan el terreny, encara sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques
especials, en el moment del meritació de l'impost, no tinga determinat valor cadastral, es prendrà
com a valor de referència per al càlcul de la base imposable, el resultat d'aplicar al nombre de
metres quadrats de la parcel·la objecte de transmissió el valor per metre quadrat de la parcel·la
més pròxima amb la mateixa qualificació jurídica, que estiga inclosa en el padró de l’Impost sobre
Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici en qüestió.
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ARTICLE 8é
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitadors del domini, sobre terrenys de
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article
anterior que represente, respecte del mateix, el valor dels referits drets calculats segons les regles
següents:
a) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal el seu valor equivaldrà a un 2 per
cent del valor cadastral del terreny per cada any de duració del mateix, sense que puga excedir el
70 per cent del dit valor cadastral.
b) Si l'usdefruit fóra vitalici el seu valor, en el cas que l'usufructuari tinguera menys de vint
anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, minorant-se esta quantitat en
un 1 per cent per cada any que excedisca de la dita edat, fins al límit mínim del 10 per cent de
l'expressat valor cadastral.
c) Si l'usdefruit s'establix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a
trenta anys es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a
condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny
usufructuat.
d) Quan es transmeta un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les
lletres a), b) i c) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps de la dita
transmissió.
e) Quan es transmeta el dret de nua propietat el seu valor serà igual a la diferència entre el
valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat este últim segons les regles anteriors.
f) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulte d'aplicar al 75 per cent del valor
cadastral dels terrenys sobre els quals es constituïsquen tals drets les regles corresponents a la
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos.
g) En la constitució de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors del domini diferents
dels enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d'este article i en el següent es considerarà com a
valor dels mateixos, als efectes d'este impost:
a) El capital, preu o valor pactat al constituir-los, si fóra igual o major que el resultat
de la capitalització a l'interés bàsic del Banc d'Espanya de la seua renda o pensió anual.
b) Este últim, si aquell fóra menor.

ARTICLE 9é
En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del
dret a realitzar la construcció baix sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, el
percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que represente, respecte del
mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, a falta d'això, el que
resulte d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en sòl o en
subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.

CAPÍTOL V. DEUTE TRIBUTARI.

Secció primera. QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 10é
1. La quota d'este impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable un tipus del 17%.
2. Si la quota resultant de la liquidació practicada d'acord amb les normes de la present
Ordenança fiscal resultara inferior a 6 euros, no es liquidarà l'imposat per antieconòmic.

Secció segona. BONIFICACIONS EN LA QUOTA.
ARTICLE 11é
Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l'impost les transmissions de
terrenys i les transmissions o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades
a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els
ascendents o adoptants. Per al gaudi de la dita bonificació es requerirà acreditació del parentiu, si
és que això no es deduïx directament de la documentació aportada en la corresponent declaració.
Esta bonificació s'aplicarà exclusivament a l'immoble que constituïsca el domicili habitual del
causant, no estenent-se a la resta dels béns transmesos. Si no es presentara la declaració a què
fa referència l'article 14 de la present Ordenança, o esta es presenta fora de termini, la bonificació
aplicable serà únicament del 30 per cent de la quota íntegra de l'impost.

CAPÍTOL VI. MERITACIÓ.
ARTICLE 12é
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la
data en què tinga lloc la constitució o transmissió.
2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o contractes entre vius la de l'atorgament del document públic i, quan es
tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un registre públic o la de la
seua entrega a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
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ARTICLE 13é
1. Quan es declare o reconega judicial o administrativament per resolució ferma haver tingut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el mateix, el subjecte passiu tindrà dret a la
devolució de l'impost satisfeta, sempre que el dit acte o contracte no li haguera produït efectes
lucratius i que reclame la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va quedar
ferm, entenent-se que hi ha efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen
d'efectuar les recíprocàs devolucions a què es referix l'article 1295 del Codi Civil. Encara que
l'acte o contracte no haja produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarara per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la
devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal
mutu acord s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a la demanda.
3. En els actes o contractes en què mitjane alguna condició, la seua qualificació es farà d'acord
amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fóra suspensiva no es liquidarà l'impost fins
que esta es complisca. Si la condició fóra resolutòria s'exigirà l'imposat des de després, a reserva,
quan la condició es complisca, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat 1 anterior.

CAPÍTOL VII. GESTIÓ DE L'IMPOST.
Secció Primera. OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS.
ARTICLE 14é
1. Els subjectes passius estan obligats a practicar autoliquidació de l'impost i a ingressar el seu
import a l'Administració municipal en l'entitat bancària que la mateixa designe, en els terminis
següents:
a) Quan es tracte d'actes intervius, el termini serà de trenta dies hàbils a comptar de la
data en què es produïsca el meritació de l'impost.
b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos a comptar de la
data de la defunció del causant prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
2. L'Administració prestarà assistència als obligats tributaris en la realització de les
autoliquidacions de l'impost, conforme establix l'article 85 apartat e) de la Llei General Tributària.

ARTICULE 15é
L'autoliquidació, que tindrà caràcter provisional, es practicarà en imprés que a este efecte facilitarà
l'Administració municipal i serà subscrit pel subjecte passiu o pel seu representant legal, havent
d'acompanyar-se amb ella fotocopia del DNI o NIF, Targeta de Residència, Passaport o CIF del
subjecte passiu i còpia simple del document notarial, judicial, administratiu o privat que complisca
els requisits establits en la legislació vigent, en que conste el fet, acte o contracte que origina la
imposició.
Quan el subjecte passiu considere que la transmissió o, si és el cas, la constitució de drets reals
de gaudi verificada ha de declarar-se exempta, prescrita o no subjecta, presentarà declaració
davant de l'Administració Tributària municipal dins dels terminis assenyalats en l'article 14, que
haurà de complir els requisits i acompanyar la documentació ressenyada en l'art. 15, a més de la
pertinent en que fonamente la pretensió. Si l'Administració municipal considera improcedent allò
que s'ha al·legat, practicarà Liquidació definitiva que notificarà a l'interessat.

ARTICLE 16é
Amb independència del que disposa l'apartat primer de l'article 14 estan igualment obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits previstos en la lletra a) de l'article 6é de la present ordenança, sempre
que s'hagen produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constituïsca o
transmeta el dret real de què es tracte.
b) En els supòsits previstos en la lletra b) del dit article, l'adquirent o la persona al favor de
la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

ARTICLE 17é
Així mateix, els notaris estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de
cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el
trimestre anterior, en els que es continguen fets, actes o negocis jurídics que posen de manifest la
realització del fet imposable d'este impost, a excepció dels actes d'última voluntat. També estaran
obligats a remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagen sigut presentats per a coneixement o
legitimació de firmes. Allò que s'ha previngut en este apartat s'entén sense perjuí del deure
general de col·laboració establit en la Llei General Tributària.

Secció segona. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
ARTICLE 18é
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1. L'Administració municipal comprovarà que les autoliquidacions s'han efectuat per mitjà de
l'aplicació correcta de les normes d'esta Ordenança i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i
quotes obtingudes són les resultants de tals normes.
2. Cas que l'Administració municipal no trobara conforme l'autoliquidació, practicarà Liquidació
definitiva rectificant els elements o dades mal aplicats i els errors aritmètics, calcularà els
interessos de demora i imposarà les sancions procedents si és el cas. Així mateix practicarà de la
mateixa manera, liquidació dels fets imposables continguts en el document que no hagueren sigut
declarats pel subjecte passiu.
3. La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb allò que s'ha previngut en la Llei
General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades per al seu desplegament.

Secció tercera. INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 19é
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de
les sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la
Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per al no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària,
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Ordenança Fiscal General de
l'Ajuntament d'Almussafes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Per al còmput dels terminis establits en l'article 14 d'esta Ordenança no es tindrà en compte el
temps transcorregut durant l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A partir de la data d'entrada en vigor de la present disposició queden derogades totes les
disposicions anteriors que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb els preceptes de
la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà el dia de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí
Oficialde la Província de València, romanent vigent fins a la seua modificació o derogació
expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple en
sessió extraordinària de data 23 de gener de 2.003, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 29 de 4 de febrer de 2.003 i el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 74 de 28 de març de 2.003.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 26 de juny de 2.008, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 168 de 16 de juliol de
2008 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 218 de 12 de setembre de 2008.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 5 de novembre de 2009, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 269 de 12 de
novembre de 2009 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 17 de 21 de gener de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 4 de març de 2010, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 68 de 22 de març de
2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 111 de 12 de maig de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 7 de febrer de 2013, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 42 de 19 de febrer de
2013 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 87 de 13 d'abril de 2013.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 2 d'octubre de 2014, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 16 d'octubre de
2014 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 284 de 29 de novembre de 2014.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 22 d'abril de 2020, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 84 de 5 de maig de
2020 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 120 de 25 de juny de 2020.
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2.5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
ARTICLE 1er.- Fet imposable.
1. L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte el fet imposable del
qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per a la que s'exigisca obtenció de la corresponent llicència d'obres o
urbanística, s'haja obtingut o no la dita llicència, o per a la que s'exigisca presentació de declaració
responsable o comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control
corresponga a l'ajuntament de la imposició.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es referix l'apartat anterior són les següents:
a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta.
b) Les obres d'ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions
existents.
c) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura de les construccions, els
edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu ús.
d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional.
e) La demolició de les construccions.
f) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits
legals d'innecessària llicència.
g) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús del
vol sobre els mateixos.
h) Els actes d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o
catalogats, siga quin siga l'aconseguixes de l'obra.
i) Els desmuntes, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que
excedisquen la pràctica ordinària de labors agrícoles.
j) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, excepte el que disposa l'art. 215.1.b) de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana.
k) L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques pròpies
del paisatge natural, excepte el que disposa l'art. 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
l) L'alçament de murs de fàbrica i el tanca en els casos i davall les condicions estètiques
que exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seua harmonia amb l'entorn.
m) L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl.

n) L'obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació.
o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions
semblants, provisionals o permanents.
p) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies
públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afecten la configuració del
territori.
q) Les tales i abatiment d'arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, arbreda
o parc, a excepció de les autoritzades en el medi rural pels òrgans competents en matèria agrària
o forestal.
r) L'execució d'obres d'urbanització, excepte el que disposa l'art. 214 de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
s) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
t) Totes les altres actuacions en què ho exigisca el planejament o les ordenances
municipals.
3. Estan subjectes a declaració responsable, en els termes dels art. 214 i 222 de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana:
a) La instal·lació d'estesos elèctrics, telefònics o altres de similars i la col·locació d'antenes
o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl,
només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic.
b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior i
interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu
ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta.
c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten
elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no
requerisquen col·locació de bastimentada en via pública.
d) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció,
d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació, així
com el segon i següents actes d'ocupació de vivendes.

ARTICLE 2n.- Exempcions i bonificacions.
1. Estaran exemptes del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de què siga amo l'Estat, la Comunitat Autònoma Valenciana, la Diputació Provincial de
València o l'Ajuntament d'Almussafes, que estant subjectes al mateix, vaja a ser directament
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destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions
i de les seues aigües residuals, encara que la seua gestió es duga a terme per Organismes
Autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
2. A instància de part i prèvia acreditació de la cèdula de qualificació provisional de vivendes
V.P.O., es concedirà una bonificació del 50 per cent de l'impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres referents a la construcció de vivendes de protecció oficial. Esta bonificació
s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas les bonificacions a què es referix el paràgraf
anterior.
3. Així mateix a instància de part i prèvia acreditació amb la qualificació definitiva es concedirà una
bonificació del 50 per cent en l'impost a favor de les obres a realitzar en vivendes de protecció
oficial ja qualificades. Esta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas la
bonificació a què es referix el paràgraf 2 del present article.

ARTICLE 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'este impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguen amos de la
construcció, instal·lació o obra, siguen o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitze
aquella. A estos efectes tindrà la consideració d'amo de la construcció, instal·lació o obra qui
suport els gastos o el cost que comporte la seua realització.
2. En el cas que la construcció, instal·lació o obra no siga realitzada pel subjecte passiu
contribuent tindran la consideració de subjectes passius substituts del mateix els que sol·liciten les
corresponents llicències presenten declaració responsable o comunicació prèvia o realitzen les
construccions, instal·lacions o obres.

ARTICLE 4t.- Base imposable, quota i meritació.
1. La base imposable d'este impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, en els termes del que disposa el paràgraf 1 de l'article 102 del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Als efectes del càlcul de la base imposable de l'impost, el pressupost d'execució material mínim
als efectes de liquidació o autoliquidació de l'impost serà el resultant de prendre com a referència
els preus mínims unitaris per metre quadrat als efectes de visat del Col·legi Oficial d'Arquitectes
de la Comunitat Valenciana, que s'apliquen en el moment de sol·licitud de la llicència o la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia.
El dit mòdul s'aplicarà d'acord amb les normes de l'indicat Col·legi, per a això en funció de l'ús, a fi
d'obtindre el mòdul mínim de referència per metre quadrat i ús, es multiplicarà pels coeficients que
s'indiquen a continuació:

COEFICIENTS D'APLICACIÓ:
1. EDIFICACIÓ DE VIVENDES.
1.1. PLURIFAMILIAR


Bloc exempt

1,10



Entre mitgeres

1,00

1.2. UNIFAMILIAR


Aïllada o paredat



En filera o entre mitgeres

1,10

- Fins a 115 m2 construïts

1,00

- 115 m2 construïts 180

1,10

- 180 m2 construïts 250

1,20

- Superior a 250 m2 construïts

1,30

2. EDIFICACIÓ DE NAUS INDUSTRIALS.


Naus magatzem o contenidors sense ninguna instal·lació
específica



Naus amb instal·lacions específiques de condicionament o més
d’una planta

0,45



Coberts i naus obertes

0,20



Condicionament de naus sense ús específic

0,10

0,35

3. EDIFICACIÓ D'OFICINES, COMERÇOS I DE RECREACIÓ. (S'aplicarà el coeficient resultant
de multiplicar el de tipus d'edifici i el d'ús)
Coeficient per tipus d'edifici.


Bloc exempt

1,10



Entre mitgeres

1,00

Coeficient per ús.


Edificis de locals diàfans sense distribució

0,70



Edificis de mercat o supermercat

0,80
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Edificis per a sales de màquines recreatives

0,80



Edificis de locals amb planta distribuïda

0,90



Edificis de tendes de venda d’específics articles de consum

0,90



Edificis de sales de joc (bingos i similars)

1,10



Edificis de locals amb instal·lacions especials

1,20



Edificis d'espectacles i escampament (cines, teatres, sales de
festa, clubs socials, pubs, casinos, discoteques, sales de ball,
caféteatres, bars musicals, etc.)

1,60



Edificis bancaris i financers

1,80

4. URBANITZACIÓ INTERNA DE LA PARCEL·LA.
La urbanització interna de la parcel·la es considerara de manera independent a l'edificació, i es
considera com a valor mínim 30 €/m2.
5. APARCAMENTS I GARATGES
Es consideren en este apartat a aquells edificis l'ús dels quals siga únicament este.


Bloc exempt

1,10



Entre mitgeres

1,00

6. EDIFICIS HOTELERS. (S'aplicarà el coeficient resultant de multiplicar el de tipus d'edifici i el
d'ús)
Coeficient per tipus d'edifici.


Bloc exempt

1,10



Entre mitgeres

1,00

Coeficient per ús.


Hotels de 5 estreles i restaurants de 5 forquetes (luxe)

3,4



Hotels de 4 estreles i restaurants de 4 forquetes

2,4



Hotels de 3 estreles i restaurants de 3 forquetes

1,7



Hotels de 2 estreles i restaurants de 2 forquetes

1,3



Hotels de 1 estrela i restaurants de 1 forqueta

1,2



Hostals i pensions de 3 estreles

1,1



Hostals i pensions de 2 estreles

0,9



Hostals i pensions de 1 estrela

0,85



Edificis d’apartaments i/o estudis



Bars o cafeteries

(segons apartat 1)
1,4

En els altres casos, no indicats en la present Ordenança, la base imposable es calcularà prenent
com a referència el que disposa el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana quant
a l'aplicació de mòduls.
En el cas que el pressupost no s'ajuste al mòdul mínim així obtingut haurà de justificar-se per mitjà
de l'aplicació dels preus de la Base de l'Institut Valencià de l'Edificació, que es trobe en vigor en el
dit moment.
3. Instada la concessió de llicència, o presentada declaració responsable o comunicació prèvia, el
subjecte passiu s'autoliquidarà l'impost, en els termes disposats per l'article 5é de la present
Ordenança fiscal, constituint la base imposable el resultat d'aplicar els mòduls i coeficients descrits
en el present article.
4. Dita autoliquidació, així practicada, tindrà la consideració de liquidació provisional a compte.
5. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
6. El tipus de gravamen serà:
a) Per a aquelles construccions, instal·lacions i obres, tal com vénen definides en l'article
1er de la present ordenança fiscal destinades a construcció de vivendes de V.P.O el 2 per cent,
siga quin siga l'import de la base imposable.
b) Per a aquelles construccions, instal·lacions i obres, tal com vénen definides en l'article
1er de la present ordenança fiscal, no incloses en el paràgraf anterior, la base imposable del qual
siga igual o inferior a 100.000 euros: 2’40 per cent.
c) Per a aquelles construccions, instal·lacions i obres, tal com vénen definides en l'article
1er de la present ordenança fiscal, no incloses en el paràgraf a) anterior, la base imposable del
qual siga superior a 100.000 euros i inferior a 200.000 euros: 3’00 per cent.
d) Per a aquelles construccions, instal·lacions i obres, tal com vénen definides en l'article 1er de la
present ordenança fiscal, no incloses en el paràgraf a) anterior, la base imposable del qual siga
igual o superior a 200.000 euros: 4 per cent.
7. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no
s'haja obtingut la corresponent llicència o no s'haja presentat declaració responsable o
comunicació prèvia, sense perjuí del pagament a compte indicat en el present article.
8. Als efectes de l'aplicació dels tipus de gravamen establits en el punt 6, constituirà la base
imposable aplicable el total del cost real i efectiu de les obres perquè se sol·licita llicència o es
presenta declaració responsable o comunicació prèvia, sense que s'admeta el fraccionament de
les mateixes. S'entendrà que es fracciona l'obra en els casos següents:
- Quan es fraccione l'execució d'un projecte en fases, sempre que entre la sol·licitud de
llicències o la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, entre fases
successives, no haja transcorregut un any.
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- Quan es fraccione un projecte sol·licitant llicència parcial o declaració responsable o
comunicació prèvia, i no puguen ser objecte de l'ús a què està destinada l'obra del projecte.
- Quan es fraccione un projecte en plantes o altures, sempre que no existisca una
separació entre les sol·licituds de llicència o presentació de declaració responsable o comunicació
prèvia de cada una de les parts de dos o més anys.
- Quan per l'arquitecte municipal s'aprecie que la llicència sol·licitada o la declaració
responsable o comunicació prèvia incorre en un fraccionament tècnicament no justificable.
- En general quan entre les llicències, declaracions responsables o comunicacions prèvies
per al mateix projecte, projecte complementari, projecte modificat no haja transcorregut més d'un
any.
- En els casos d'habilitació de “cambres” per a vivenda quan entre la sol·licitud d'una
llicència, declaració responsable o comunicació prèvia i una altra no hagen transcorregut dos
anys.
- En el mateix cas en el condicionament de naus i magatzems sense ús específic per a una
determinada activitat si entre la sol·licitud de llicència d'obra, declaració responsable o
comunicació prèvia i la llicència ambiental o d'obertura no ha transcorregut un any.
En estos casos l'Administració efectuarà la corresponent liquidació provisional complementària al
tipus corresponent, d'acord amb el que disposa el present article, sense perjuí de la Liquidació
definitiva que corresponga realitzar segons el cost real i efectiu comprovat al finalitzar les obres en
qüestió.

ARTICLE 5é.- Gestió.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència de construccions, instal·lacions o obres
presentaran junt amb l'oportuna sol·licitud o junt amb la declaració responsable o comunicació
prèvia, document d'autoliquidació, segons el model que a estos efectes establisca l'Ajuntament i
que estarà a disposició dels interessats en l'oficina municipal d'Urbanisme en horari d'oficina. El dit
ingrés s'entendrà com un pagament a compte de l'impost.
2. Els servicis tècnics municipals revisaran, previ a la concessió de la llicència urbanística o
posteriorment a la declaració responsable o comunicació prèvia, si l'autoliquidació practicada per
l'obligat tributari s'ajusta a l'aplicació dels criteris indicats en l'article anterior.
3. En cas que l'autoliquidació no s'ajuste als mòduls i coeficients indicats en l'article anterior, els
servicis tècnics municipals elevaran a l'Alcaldia proposada de liquidació complementària, en la que
indicaran la base imposable, calculada d'acord amb els criteris establits en la present Ordenança
fiscal, i la base imposable autoliquidada, de tal manera que permeta al departament municipal de
Gestió tributària emetre la liquidació complementària oportuna.
4. En els casos en què s'insten les bonificacions regulades en l'article 2 n de la present ordenança,
l'interessat així ho indicarà en l'autoliquidació que podrà practicar-se únicament per l'import
resultant una vegada aplicada la bonificació.
5. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost real
efectiu de les mateixes, l'Ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació administrativa, podrà
modificar, si és el cas, la base imposable a què es referix l'apartat anterior, practicant la

corresponent Liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si és el cas, la
quantitat que corresponga.
6. En el cas que instada la bonificació a què fa referència l'article 2n de la present Ordenança i
autoliquidat l'imposat per la quota bonificada, l'Ajuntament no l'atorgara, es girarà liquidació
complementària a l'interessat que disposarà dels terminis establits en l'article 62.2 de la Llei
General Tributària per al seu ingrés en les arques municipals.

ARTICLE 6é.- Inspecció.
La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General
Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions
dictades per al seu desplegament.

ARTICLE 7é.- Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de
les sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la
Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2013 romanent en vigor fins a la
seua modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per acord de l'Ajuntament Ple en
sessió extraordinària de data 23 de gener de 2.003, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 29 de 4 de febrer de 2.003 i el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 74 de 28 de març de 2.003.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 4 d'octubre de 2012, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18
d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 30 de novembre de 2012.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 2 d'octubre de 2014, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 16
d'octubre de 2014 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 29 de novembre de 2014.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 4 demaig de 2017, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 94 de
18 de maig de 2017 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 136 de 17 de juliol de 2017.

TAXES
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3.1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER UTILITZACIÓ DELS SERVICIS DEL MERCAT
MUNICIPAL.
ARTICLE 1er
L'Ajuntament d'Almussafes, a l'empara del que establix l'article 20 i següents 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, acorda l'establiment de les taxes per utilització dels servicis del mercat municipal
d'abastiments per a la venda al detall d'articles alimentaris en règim de lliure competència.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
El pressupost de fet que configura les taxes objecte de la present ordenança, s'haja constituït per
la utilització per mitjà de concessió administrativa, arrendament o una altra forma jurídica dels llocs
del mercat municipal, siti en la Plaça del Mercat.

ARTICLE 3er.- Normes de gestió
La concessió d'aprofitament dels llocs i taules de mercat d'abastos s'efectuarà per la Corporació
Municipal en els termes i condicions establits en els articles 15 a 18 del Reglament del Mercat
ajustat al règim establit en la legislació vigent, sense que la duració puga excedir la prevista en el
Reglament del Mercat aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 3 de gener de 2002, i en tot
cas en la legislació vigent.
Quant al règim de concessió, ús, utilització, cessió d'ús i altres particulars respecte de la gestió,
competències de l'administració i drets i deures dels usuaris caldrà ajustar-se al que disposa el
mencionat Reglament del Mercat.
Els llocs del mercat es dividixen en:
b) Casetes: Llocs que rodegen l'edifici del mercat, amb paret que els delimita, existint de
diverses superfícies (9, 7, 6 i 3 metres).
c) Taula central: Són els situats en el centre del recinte del mercat, sense paret que els
delimite.
ARTICLE 4rt.- Subjecte passiu i pagament.
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Es trobaran obligats al pagament les persones naturals o jurídiques adjudicatàries de les
concessions d'utilització dels llocs i taules del mercat.
El cànon d'adjudicació haurà de ser satisfet en el mateix termini corresponent a les liquidacions
d'ingrés directe.
L'import de la taxa per utilització dels servicis del mercat municipal serà periòdica i el seu
pagament es realitzarà en les Entitats col·laboradores assenyalades a este efecte per l'Ajuntament
d'Almussafes.
L'Ajuntament elaborarà un cens i un padró anual de la taxa per utilització del mercat municipal.
Elaborada la llista cobradora anualment s'inserirà edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
València que servirà de notificació als interessats. En el dit Edicte s'indicarà el termini de
pagament de l'import corresponent.
El període de pagament serà del 20 de febrer, o immediat hàbil posterior al 20 d'abril o immediat
hàbil posterior.
El pagament de la dita taxa es realitzarà de forma trimestral, els dies 20 de març, 20 de juny, 20
de setembre i 20 de desembre, sense que meriten interessos de demora, llevat que el subjecte
passiu decidisca fer efectiu l'import total dins del període de pagament destinat a este efecte.
Vençut el termini d'ingrés en voluntària se seguirà contra els deutors el procediment de
constrenyiment establit en el Reglament General de Recaptació i Llei General Tributària.
Aquells obligats tributaris que domicilien el seu pagament gaudiran d'una bonificació del 5% sobre
les tarifes.
Esta taxa es merita l'un de gener de cada any, i es prorratejarà per trimestres naturals quan s'inicie
l'ocupació o per qualsevol circumstància cessament la utilitze privativa del lloc de mercat
municipal.

ARTICLE 5é.- Pagament.
La taxa de la present ordenança s'exaccionarà d'acord amb la tarifa següent:
I.- Cànon de concessió:
Servirà de tipus licitatori en les subhastes que s'anuncien per a la concessió d'ús per terme de 20
anys.
1) Caseta de 9 o més m2 400’00 euros.
2) Caseta d'entre 7 i 9 m2 325’00 euros.
3) Caseta d'entre 6 i 7 m2 270’00 euros.
4) Caseta d'entre 3 i 6 m2 135’00 euros.
5) Taula central. Per cada m2 d'ocupació 40’00 euros.
II.- Taxa per utilització.

En consideració a raons econòmiques i socials vinculades als sectors afectats, la tarifa resultant
s'aplicarà gradualment en els termes següents:
Caseta/Taula
Casetes per m2 o fracció i trimestre
Taula mostrador central per m2 i trimestre

Quota trimestral
10’00 euros
4’25 euros

ARTICLE 6é
Per a quantes qüestions no es regulen en la present ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el
Reglament del Mercat, Ordenança fiscal general de taxes, Ordenança fiscal general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Llei General Tributària i la resta
de disposicions concordants.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per a l'aplicació inicial de les tarifes contingudes en la present Ordenança fiscal, es notificarà
durant el primer trimestre a cada un dels concessionaris actuals el mesurament del seu lloc amb la
primera liquidació trimestral.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment per
l'Ajuntament en Ple en sessió de data 29 de setembre de 1.989, publicat l'edicte d'aprovació
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de València número 260 de 31 d'octubre de 1.989 i
inserit el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província número 310 de 29 de desembre de
1.989, havent-se modificat per acord Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 7 d'octubre de
1.999, exposat al públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 256 de 28 d'octubre de 1.999 i publicat el text íntegre de la modificació en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 302 de 21 de desembre de 1.999, romanent en
vigor en l'actualitat.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 5 de novembre de 2009, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 269 de 12 de
novembre i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número de 17 de 21 de gener de 2010.
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3.2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I LA
SEUA POSTERIOR CUSTÒDIA.
ARTICLE 1er.- Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució; article 106 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 57 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,
l'Ajuntament d'Almussafes acorda establir i exigir la taxa per retirada de vehicles de la via pública i
la seua posterior custòdia.
Així mateix s'acorda establir i exigir la taxa per immobilització de vehicles de motor per mitjà
d'element mecànic (cep).
Als efectes de la present ordenança, són vehicles de motor aquells que estiguen catalogats com a
tals en el Reglament General de Vehicles aprovat per Reial Decret 2822 1998/, de 23 de
desembre.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
a) Constituïx el fet imposable de la taxa per grua, la retirada de tots aquells vehicles que es troben
en la via pública i que pertorben, entorpisquen o obstaculitzen la lliure circulació, o es troben
abandonats; i la posterior custòdia dels mateixos fins a la seua devolució als seus propietaris.
b) Constituïx fet imposable de la taxa per immobilització, la immobilització per mitjà d'element
mecànic, denominat cep, de tots aquells vehicles de motor que circulen o es troben en el terme
municipal d'Almussafes, que per condicions en què es troben els dits vehicles o per les
infraccions, minves o incapacitats del conductor siguen susceptibles de ser immobilitzats d'acord
amb el que disposa els articles vigents del Codi de Circulació, en el Reglament de Conductors,
Reglament de Vehicles, la Llei de Seguretat Viària i el Reglament General de Circulació i la resta
de normativa en vigor. També estan sotmesos a la present taxa els vehicles pels quals procedix la
seua immobilització per orde judicial o administrativa.

ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles retirats de
la via pública i la custòdia de les quals es realitze per este Ajuntament.
A este efecte, excepte acreditació en contra, s'entendrà que la titularitat del vehicle correspon a la
persona física o jurídica al nom de la qual figure inscrit el vehicle en el Registre de la Direcció
Provincial de Trànsit.
No obstant això, la taxa, als efectes de retirar el vehicle del depòsit municipal o retirada de
l'element mecànic d'immobilització, podrà ser abonada pel conductor del vehicle, diferent del seu
titular, una vegada desapareguen, si anara el cas, les causes que van motivar la seua retirada o
immobilització

ARTICLE 4rt.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es referixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 5é.- Exempcions i bonificacions
No s'establix cap exempció ni bonificació.

ARTICLE 6é.- Quota tributària.
La quota tributària a satisfer vindrà determinada per l'aplicació del següent quadre de tarifes:
A) Tarifa per enganxall del vehicle:
-Per ciclomotor o motocicleta 25 euros.
-Per vehicle 35 euros.
B) Tarifa per retirada del vehicle:
-Per ciclomotor o motocicleta retirada 35 euros.
-Per vehicle fins a 1.200 kg. de tara retirat 60 euros.
-Per vehicle de més de 1.200 kg. i menor de 3.500 kg. 72 euros.
C) Tarifa per custòdia de vehicles:
-Per fracció o dia de custòdia 3 euros.
D) Tarifa per immobilització amb element mecànic 40 euros
2. Quan les característiques del vehicle a retirar facen insuficients els mitjans propis o habituals de
l'Ajuntament i es requerisca l'ús de grues de major capacitat i tonatge, la taxa a repercutir a
l'obligat tributari serà l'import que l'Ajuntament haja de satisfer a l'empresa contractada per a la
realització del servici de retirada.

ARTICLE 7é.- Meritació.
1. Es merita i naix l'obligació de contribuir la taxa inclosa en la tarifa A) de l'article 6t en el moment
d'haver iniciat el servici d'enganxada del vehicle sense arribar a retirar-ho del lloc on estiguera
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estacionat. S'entendrà iniciat el servici des del moment que la Policia Local done avís al servici de
grua i este confirme la seua disponibilitat a realitzar el servici iniciant la marxa des de la seua base
logística.
2. Es merita i naix l'obligació de contribuir la taxa inclosa en la tarifa B) de l'article 6é en el moment
de prestació del servici d'arreplega del vehicle i posterior trasllat i custòdia del mateix en el lloc
habilitat a este efecte per l'Ajuntament.
S'entendrà a estos efectes prestat el servici en la seua totalitat, una vegada enganxat el vehicle a
retirar, tinga este l'eix d'enganxada de manera que les rodes ja no estiguen en contacte amb la
superfície; entenent-se d'esta manera que la grua està en disposició d'iniciar la marxa als depòsits
municipals.
3. La taxa per custòdia inclosa en la tarifa C) de l'article 6é es meritarà a partir de l'endemà
comptat des de la retirada del vehicle.
4. La taxa per immobilització amb element mecànic amb la tarifa D es meritarà en el moment en
què el dit element mecànic siga completament acoblat al vehicle
No es produirà el meritació en este supòsit quan el vehicle de motor siga immobilitzat com a
mesura de seguretat, a causa de ser un vehicle robat o per causa semblant no imputable a alguna
infracció del titular, del conductor o del propi vehicle.

ARTICLE 8é.- Pagament.
L'import que la taxa meritada es farà efectiu a través d'ingrés en les dependències de la Tresoreria
Municipal o servici que s'assenyale, expedint-se document acreditatiu del pagament, que haurà de
ser presentat davant del servici de custòdia corresponent als efectes de la devolució del vehicle.
Igualment seran vàlids els pagaments que, en qualitat de depòsit, es realitzen en les
dependències de la Policia Local.
En el supòsit d'immobilització per mitjà de cep, esta deixarà de tindre efecte quan, previ pagament
de la taxa, desapareguen les causes que havien motivat la dita immobilització.

ARTICLE 9é.- Normes de gestió per a la venda de vehicles no retirats pels seus
titulars.
1. L'Ajuntament notificarà als titulars dels vehicles la circumstància de la retirada i custòdia dels
mateixos, concedint el termini de 3 mesos perquè per estos s'inste la seua devolució, amb el
pagament previ de les taxes meritades.
Transcorregut el dit termini s'iniciaran els tràmits per a procedir a la venda en pública subhasta.
2. Quan els titulars dels vehicles en custòdia anaren desconeguts o s'ignore el seu domicili,
impossibilitant-se així la notificació personal, esta es realitzarà per mitjà d'edicte publicat en el
"Butlletí Oficial” de la província.
En este cas, la subhasta es realitzarà quan hagen transcorregut dos anys des de l'esmentada
publicació; excepte en el cas que per l'estat de conservació del vehicle es preveja que el seu valor,
transcorregut l'esmentat termini, no cobrirà l'import dels gastos ocasionats; i en este cas es podrà
efectuar transcorreguts huit dies des de la publicació del referit anunci en el “Butlletí Oficial” de la
província.

3. El producte de la venda en subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament dels gastos haguts,
inclosos els ocasionats amb motiu de la subhasta, depositant-se el sobrant a disposició del seu
titular per un termini de dos anys.
Transcorregut el dit termini, l'esmentat excés quedarà en poder de l'Ajuntament.
4. El vehicle immobilitzat amb element mecànic romandrà en el lloc de la via pública que
determinen els agents de la Policia Local.
5. No podrà el conductor o el titular del vehicle triar el lloc en què haja de produir-se la
immobilització amb element mecànic, sinó que este quedarà a criteri dels Agents a fi d'evitar riscos
per a la resta d'usuaris i per a aconseguir una correcta circulació viària.
6. La seguretat i custòdia dels vehicles immobilitzats amb element mecànic queda a càrrec dels
seus titulars.
7.- Passades 72 hores sense que, per part del titular o conductor, s'hagen deixat sense efectes els
motius pels quals es va col·locar l'element mecànic, el vehicle immobilitzat podrà ser retirat, a
criteri de la Policia Local, als depòsits municipals, deixant sense efecte la taxa per immobilització i
aplicant-se, en este cas, la taxa de retirada amb grua.

ARTICLE 10é.- Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a les
mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària i
disposicions que la complementen.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique integra en el “Butlletí
Oficial” de la província i serà aplicable a partir de l'endemà, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment per l'Ajuntament
en Ple en sessió de data 23 de gener de 1995, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 44 de 21 de febrer de 1995 i inserit el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província número 302 de 19 de desembre de 1996.
Modificada per acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de 4 d'octubre de 2.001, exposat al públic
mitjançant un edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 262 de 3 de
novembre de 2.001 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 308 de 28 de desembre de 2.001, romanent en vigor en l'actualitat.
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Modificada per acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de 3 d'octubre de 2.002, exposat al públic
mitjançant un edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de 26
d'octubre de 2.002 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 300 de 18 de desembre de 2.002 (correcció d'errors B.O.P 303 de 2.002),
romanent en vigor en l'actualitat.
Modificada per acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de
2.004, exposat al públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 255 de 26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Modificaca per acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de
2.005, exposat al públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 250 de 21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Modificada per acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de 17 d'abril de 2008, exposat al públic el
text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València número 165 de 12 de
juliol de 2008, romanent en vigor en l'actualitat.
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3.3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES
TAXES PER UTILITZACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL.
ARTICLE 1er.
Este Ajuntament, acollint-se a quant es disposa en els articles 20 a 27 i 58 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, establix els drets i taxes per utilització del cementeri municipal i servicis que en ell es
presten, que es regirà pel que disposa la present Ordenança Fiscal i la resta de normes
d'aplicació.

ARTICLE 2n
Constituïx el fet imposable de la present taxa:
A) Soterraments, trasllats, inhumacions, exhumacions, reducció de restes, moviment de
làpides, i qualsevol altre que, de conformitat amb les disposicions legals o reglamentàries de
policia sanitària o mortuòria hagen de prestar-se bé d'ofici, o a instància de part.
B) Cessió de terrenys.
C) Depòsits i embalsamaments.
D) Ocupació de terrenys per a obres.
No serà permesa la inhumació de cadàvers ni la de fetus que d'acord amb les lleis hagen de rebre
sepultura en este municipi, mes que en el cementeri d'esta població, excepte autorització especial
concedida per autoritat competent per al sepeli en altres llocs.

ARTICLE 3er
Són subjectes passius de la present taxa, en concepte d'obligat tributari principal els sol·licitants
de la concessió, autorització o prestació de servici, i si és el cas els titulars de la concessió o
autorització atorgada.

ARTICULE 4rt
La taxa o taxes es meritaran, segons els casos, quan s'inicie o es presente la sol·licitud de
prestació del servici, encara que podrà exigir-se el depòsit previ de la totalitat del seu import.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servici públic no es preste o desenrotlle,
procedirà la devolució de l'import corresponent.
Els drets assenyalats en les tarifes s'abonaran en la depositaria municipal o en qualsevol dels
punts de pagament i Entitats col·laboradores que l'Ajuntament d'Almussafes haja establit, en

concepte de depòsit previ, en el moment en què s'inste la prestació del servici, concessió o
autorització administrativa corresponent.

ARTICLE 5é
En els casos d'ocupació de soterraments temporals, si l'import de la renovació no s'abona dins
dels quinze dies següents al compliment de cinc anys des de la data d'inhumació o de la
renovació anterior, s'entendrà caducada la concessió o llicència i podrà l'administració del
cementeri ordenar que les restes mortals continguts en la sepultura es porten a la fossa comuna o
a l'ossari, segons l'estat en què es troben, i després, que es retiren i depositen en el lloc
assenyalat per a això, les encreuaments, làpides i la resta d'emblemes que hi haja en la sepultura.

ARTICLE 6é
Els drets exigibles per virtut d'esta ordenança es liquidaran d'acord amb les tarifes següents:
A) Per concessió de llicències de:
-Inhumació d'un cadàver 20’00 euros.
-Trasllat de restes en el cementeri 30’00 euros.
-Trasllat de/o a altres cementeris 20’00 euros.
B) Per concessió del dret de sepultura:
-Per un nínxol ordinari de qualsevol andana 600’00 euros.
-Per un nínxol restat de qualsevol andana 100’00 euros.
C) No tindran tot valor o efecte, tota cessió o traspàs del dret de sepultura entre particulars,
llevat que se sol·licite i obtinga autorització de l'administració municipal, i previ abonament d'un 50
per cent de l'import establit en les tarifes precedents.
D) L'expedició de títols es trobarà condicionada que s'acredite la necessitat de la inhumació.

ARTICLE 7é
La inhumació és obligatòria, i en el cas de no haver-hi qui sol·licitara el servici, no per això deixarà
de prestar-se este, d'acord amb el Codi Civil.
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ARTICLE 8é
L'import d'estes prestacions no podrà recarregar-se per gastos d'administració, cobrança o
partides fallides, però sí que seran gravats amb els recàrrecs legals quan per no satisfer-se les
quotes, hagen de ser exigides per la via de constrenyiment.

ARTICLE 9é
Només l'Ajuntament podrà declarar fallides les quotes no recaptades; i sense perjuí d'altres
requisits que es jutjaren pertinents haurà de procedir a esta declaració el corresponent informe
municipal sobre la insolvència del deutor, i l'exposició al públic de la relació de deutors en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament, la diligència del qual es farà pública pels mitjans corresponents.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique integra en el “Butlletí
Oficial” de la província i serà aplicable a partir de l'endemà, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment per acord de
l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 29 de setembre de 1989, publicat l'edicte d'aprovació
provisional en el Butlletí Oficial de la Província de València número 260 de 31 d'octubre de 1989 i
inserit el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província número 310 de 29 de desembre de
1989.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 30 de juny de 1993, publicat l'edicte
d'exposició al públic i el text íntegre de la mencionada modificació en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 217 de 13 de setembre de 1993 i publicada l'aprovació definitiva en
el Butlletí Oficial de la Província de València número 30 de 5 de febrer de 1994.
Acord d'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 5 d'abril de 2001, publicat l'edicte d'exposició al
públic en el Butlletí Oficial de la Província de València número 105 de 4 de maig de 2001 i inserit
el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València número 151 de 27
de juny de 2001.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 2 d'octubre de 2.003, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de
23 d'octubre de 2.003 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 18 de desembre de 2.003.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2012, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18
d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 30 de novembre de 2012.
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3.4.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL,
LLICÈNCIA
D'ESPECTACLE
PÚBLIC,
ACTIVITAT
RECREATIVA I ESTABLIMENT PÚBLIC I ACTIVITATS
TÈCNIQUES DE COMPROVACIÓ DERIVADES DE LA
PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE O
COMUNICACIÓ PRÈVIA.
ARTICLE 1er.- 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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d'acord amb la disposició final primera del
Reial Decret Llei 19/2012, este Ajuntament establix la taxa per concessió de llicència ambiental,
llicència d'espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic i activitats tècniques de
comprovació derivades de la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, en els
casos legalment previstos, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen a allò que s'ha previngut en l'article 57, del citat Text refós.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
tendent a verificar els requisits necessaris per a la concessió de la llicència ambiental, així com per
a l'atorgament de la llicència per a realitzar les activitats d'espectacles públics, activitats
recreatives i Establiments públics.
2. Constituïx així mateix fet imposable de la present taxa la variació o ampliació de l'activitat
exercida inicialment, encara que continue el mateix titular.
També constituïx fet imposable l'ampliació de l'activitat per a la que es va concedir la llicència i
qualsevol alteració que es duga a terme en la mateixa i que afecte les condicions assenyalades en
el número 1 d'este article, exigint nova verificació de les mateixes, així com els canvis de titularitat
de l'activitat que ja tingueren concedida la llicència.
3. Finalment, es considera fet imposable de la present taxa les activitats administratives de
comprovació i inspecció, derivades de la presentació d'una comunicació prèvia o una declaració
responsable, relacionada amb l'exercici d'activitats de servici, quan legalment substituïsca a la
llicència.

ARTICLE 3er.- Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que es pretén desenrotllar o, si és el
cas, es desenrotlle.

ARTICLE 4rt.- Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques que es referix l'article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques que es referix l'article 43 de la
Llei General Tributària, en els supòsits i amb l'abast que assenyala en el dit article.

ARTICLE 5é.- Base imposable.
Es prendrà com a base imposable de la present exacció, el tipus d'activitat que s'exercite en el
local de negoci que es tracte, segons la següent classificació i imports:
Tipus d’activitat

Import en euros

Activitats innòcues subjectes a la comunicació prèvia (Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat
Valenciana)

75’00

Activitats subjectes al règim de declaració responsable (Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de Prevenció, Qualitat Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana)

1.125’00

Activitats subjectes a l’obtenció de la llicència ambiental (Llei 6/2014, de 25 de
juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat
Valenciana)

1.125’00

Activitats sotmeses a la declaració responsable de la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
sotmesos a declaració responsable (aforament inferior a 500 persones)

1.125,00

Activitats sotmeses a llicència de la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics sotmesos a
llicència (aforament superior a 500 persones)

1.125,00

ARTICLE 6é.- Quota tributària.
La quota tributària a satisfer per la present taxa serà:
• Per a les activitats subjectes a la comunicació ambiental la quantia fixada en la base
imposable sense aplicació de coeficient de cap tipus.
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• Per a les activitats subjectes a l'obtenció de la llicència ambiental, declaració responsable
o comunicació prèvia subjectes a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana o llicència de Llei 14/2010, de 3 de desembre,
d'espectacles públics activitats recreatives i establiments públics, la resultant d'aplicar, a la base
imposable, els següents índexs correctors, en funció de la superfície del local i la potència
instal·lada en el mateix que són indicadors de la capacitat econòmica del subjecte passiu:
Superfície del local

Activitats subjectes Potència instal·lada
a
llicència
ambiental

Activitats subjectes
llicència ambiental

De 0 m2 a 500 m2

0’4

Fins a 10 Kw.

0,6

De 500’1 m2 a 1.500 m2

0’5

De 10’1 a 20 Kw.

0,9

De 1.500’1 m2 a 3.000 m2

0’6

De 20’1 a 30 Kw.

1,1

De 3.000’1 m2 a 6.000 m2

0’9

De 30’1 a 50 Kw.

1,4

De 6.000’1 m2 a 10.000 m2

1’3

De 50’1 a 100 Kw.

1,6

De 10.000’1 m2 a 15.000 m2

1’7

De 100’1 a 150 Kw.

1,8

De 15.000’1 m2 a 20.000 m2

1’9

De 150’1 a 200 Kw.

2,0

Més de 20.000 m2

2’1

Més de 200 Kw

2,2

a

A) Per al càlcul de la quota tributària s'aplicarà, si és procedent, ambdós coeficients correctors
sobre la base imposable.
B) Als efectes de l'aplicació de la present ordenança fiscal, es consideren superfície del local, les
edificacions, construccions i instal·lacions que s'utilitzen per a qualssevol activitats empresarials o
professionals. Es prendrà com a superfície dels locals la total compresa dins del polígon dels
mateixos, expressada en metres quadrats i, si és el cas, per la suma de la de totes les seues
plantes.
C) Es considerarà potència instal·lada tributable la resultant de la suma de les potències nominals,
segons les normes tipificades dels elements energètics afectes l'equip industrial, de naturalesa
elèctrica o mecànica.
No seran, per tant, computables les potències dels elements dedicats, a calefacció, il·luminació,
condicionament d'aire, instal·lacions no contaminants, ascensors de personal, servicis socials,
sanitaris i, en general, tots aquells que no estiguen directament afectes la producció incloent els
destinats a transformació i rectificació d'energia elèctrica.
D) En les sol·licituds de llicència per a activitats relacionades amb festejos populars per a un
període de temps no superior a tres mesos, la quota a ingressar serà la resultant d'aplicar el 15
per cent sobre la quota tributària.
E) Si en un mateix local s'exercitaran diverses activitats que requerisquen la llicència ambiental,
d'espectacle públic, la comunicació prèvia o declaració responsable pel mateix o diferents titulars,
cada un d'ells satisfarà la quota corresponent a l'activitat que es tracte, tramitant-se com a
expedients distints.
F) El supòsit d'ampliació d'activitats que ja tingueren concedida llicència ambiental, d'espectacle
públic o estigueren subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable tributarà d'acord amb
el que establix els articles 5 i 6 de la present ordenança fiscal, segons el tipus d'activitat que es
tracte i d'acord amb els elements tributaris resultants després de l'ampliació.

A estos efectes es tindrà en compte si l'ampliació suposa canvi de grup en els coeficients
correctors; aplicant-se, en cas negatiu, les bases de l'article 5 i el coeficient 1.
L'ampliació que supose tan sols modificació de la superfície del local de l'activitat, tributarà per les
bases assenyalades en l'article 5 i aplicant el coeficient corrector que corresponga a la superfície
ampliada.
G) Els expedients de canvi de titularitat de les activitats subjectes a llicència, declaració
responsable o comunicació prèvia tributaran al 50 % de la taxa que li seria aplicable a la concessió
de la llicència inicial o a la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable per
l'antic titular.

ARTICLE 7é.- Exempcions i bonificacions.

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.

ARTICLE 8é.- Meritació.
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat municipal que constituïx el
fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de
l'oportuna sol·licitud de la llicència ambiental, d'espectacle públic, la comunicació prèvia o la
declaració responsable.
2. Quan l'activitat es desenvolupe sense haver obtingut l'oportuna llicència o sense haver
presentat declaració responsable o comunicació prèvia, la taxa es meritarà quan s'inicie
efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si la dita activitat reunix o no les
condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que puga
instruir-se per a autoritzar-la o no.
3. L'obligació de contribuir, una vegada meritada, no es veurà afectada de cap manera per la
denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'esta condicionada a la modificació de les
condicions de l'establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida
la llicència. Tampoc es veurà afectada per les activitats tècniques de comprovació i inspecció
derivades de la presentació d'una declaració responsable o d'una comunicació prèvia.

ARTICLE 9é.- Declaració.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència sotmesa a la present ordenança o els
que presenten una comunicació prèvia o una declaració responsable, hauran d'aportar còpia del
contracte d'arrendament o títol d'adquisició del local en què es va a desenrotllar la mateixa.
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2. Si després de formulada la sol·licitud de llicència o presentada una comunicació prèvia o una
declaració responsable, es variara o ampliara l'activitat a desenrotllar o s'alteraren les condicions
projectades per a l'exercici de la dita activitat, estes modificacions hauran d'informar de
l'Administració Municipal als efectes oportuns.

ARTICLE 10é.- Autoliquidació.
Els interessats en l'obtenció de la llicència i els que presenten una comunicació prèvia o una
declaració responsable, adjuntaran a la sol·licitud, document d'autoliquidació, i pagament del
mateix a través d'Entitat col·laboradora, segons el model que a estos efectes establisca
l'Ajuntament.

ARTICLE 11é.- 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 disposen els articles 178 i
següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per a aquells expedients iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança, es
regiran per la normativa vigent en el dit moment.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 romanent en vigor fins a la
seua modificació o derogació expresses.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concessió de llicència d'obertura
d'establiments.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió de
6 de novembre de 2008, inserint-se l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 276 de 19 de novembre de 2008 i havent-se publicat el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València número 311 de 31 de desembre de 2.008,
amb vigència des del dia que es publique.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2012, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18
d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 30 de novembre de 2012.

Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data de 2 d'octubre de 2014, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 16
d'octubre de 2014 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 29 de novembre de 2014.
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3.5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, VOL I
SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
ARTICLE 1er.- 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, 20 i 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
saprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons redacció donada per
l'article quart de la Llei 51/2002 de 27 de desembre de reforma de la Llei 39/1988, este Ajuntament
establix la taxa per la utilització privativa o aprofitament del sòl, subsòl i vol del domini públic local.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la present taxa:
a) La utilització privativa o l'aprofitament especial del sòl, vol o subsòl del domini públic
local, en els termes de la lletra k) del punt 3 de l'article 20 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, en concret, el disfrute de l'utilització privativa, o els aprofitaments especials
constituïts en el sòl, vol o subsòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats
que utilitzen el domini públic local d’Almussafes per a prestar els servicis de subministrament que
resulten d’interés general o afecten a la generalitat o una part important del veïnat.
En concret es comprenen entre estos servicis, els subministraments d’aigua, gas, electricitat,
telefonia fixa i tots aquells mitjos de comunicació o transmissió de dades diferents de la telefonia
mòbil que es presten totalment o parcial a través de cablejat, xarxes i/o antenes fixes o altres
instal·lacions (inclosa la fibra òptica) que ocupen el domini públic local.
b) L'ocupació del vol, sòl o subsòl de qualsevol classe de vies públiques locals i en general
qualsevol terreny del domini públic local amb elements constructius, estructures voladisses o
subterrànies, túnels de transferència de materials, objectes o energia, o qualsevol altre de
semblants característiques.

ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
En el supòsit previst en la lletra a) de l'article anterior tindran la condició de subjecte passiu de la
present taxa la persona física o jurídica al favor de la qual s'atorguen les llicències oportunes, o
qui ocupe realment el sòl, vol o subsòl del domini públic local, tant si es va procedir amb
autorització o sense ella.

147

Així mateix tindrà la condició de subjecte passiu les empreses explotadores dels servicis de
subministrament que resulten d'interés general o afecten la generalitat o a una part important del
veïnat, tant si són titulars de la xarxa com si actuen com a empreses distribuïdores o
comercialitzadores dels dits servicis com a titulars de drets d'ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
A estos efectes s'entendrà per veïnat tant les persones físiques com les jurídiques domiciliades o
amb immobles en el terme municipal d'Almussafes.
El règim especial de quantificació establit en l'article següent s'aplicarà a les empreses
explotadores de servicis de subministrament a què fa referència el present article tant si són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuen els subministraments, com si,
no sent titulars de les dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a les mateixes.
En el supòsit previst en la lletra b) de l'article anterior tindran la condició de subjectes passius els
que disfruten, utilitzen o s'aprofiten especialment del domini públic local. En el cas que siguen
diversos s'entendrà que s'aprofiten per parts iguals de les instal·lacions objecte de la imposició,
excepte prova en contra que haurà d'acreditar-se fefaentment davant de l'Administració.
Als efectes de l'aplicació del que disposa el paràgraf precedent l'Ajuntament podrà requerir al
titular de les instal·lacions als efectes que comunique a l'Administració qui o els que s'aprofiten,
disfruten o utilitzen les mateixes.

ARTICLE 4t.- Tarifes.
A) Per a empreses explotadores de servicis de subministraments que resulten d'interés general o
afecten la generalitat o a una part important del veïnat, entenent com a explotadores de servicis
tant a empreses titulars de la xarxa com a aquelles que això de drets d'ús, accés o interconnexió a
les mateixes:
1. L'import de la tarifa consistirà, en tot cas i sense cap excepció en el 1’5 per cent dels
ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme municipal
d'Almussafes les esmentades empreses, en els termes disposats per l'article 24.1 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
La dita tarifa serà compatible amb qualsevol altra que tinga establida este Ajuntament per la
prestació de servicis o realització d'activitats de competència local, de les que les mencionades
empreses hagen de ser subjectes passius d'acord amb el que establix l'article 23 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2. La quantia d'esta taxa que poguera correspondre a Telefònica d'Espanya, S.A., està
englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es referix l'apartat 1 de
l'article 4rt de la Llei 15/1987.
B) Per a ocupacions del vol, sòl o subsòl de qualsevol classe de vies públiques locals i en general
qualsevol terreny del domini públic local amb elements constructius, estructures voladisses o
subterrànies, túnels de transferència de materials, objectes o energia, o qualsevol altre de
semblants característiques, el fet imposable del qual ve regulat en l'article 2n, lletra b): 14,83 euros
per m2 i any.
C) Per a altres ocupacions no incloses en les lletres anteriors:
Caldrà ajustar-se al que disposa l'ordenança específica si l'haguera.

Si no haguera ordenança concreta tributarà al 1’5 per cent dels ingressos bruts obtinguts per la
facturació en el terme municipal d'Almussafes.

ARTICLE 5é.- Base imposable.
En els supòsits previstos en les lletres A) i C) de l'article anterior constituïx la base imposable de la
present taxa els ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme
municipal d'Almussafes, les empreses a què es referix l'article 4rt de la present Ordenança i en els
termes disposats per l'article 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En el supòsit previst en la lletra B) de l'article 4rt la base imposable vindrà constituïda pels m2
totals d'ocupació del vol, sòl o subsòl de la via pública.
Per a les altres ocupacions caldrà ajustar-se al que disposa l'ordenança específica si l'haguera.

ARTICLE 6é.- Gestió.
A la vista de les declaracions que periòdicament estan obligades a presentar les empreses
subministradores afectades, es procedirà a practicar les oportunes liquidacions fiscals per al seu
ingrés en les arques municipals a través d'entitat col·laboradora o directament en les oficines de
l'Ajuntament.
Podrà arbitrar-se el sistema d'autoliquidació per mitjà de la remissió simultània de la declaració
d'ingressos a què es referix l'article anterior junt amb l'ingrés en les arques municipals.
Autoliquidació que en tot cas estarà sotmesa a les comprovacions que l'Administració estime
pertinent.
Excepte disposició legal en contra o conveni específic amb l'empresa subministradora
corresponent, les declaracions i autoliquidacions a què fa referència el present article hauran de
referir-se necessàriament als ingressos obtinguts en cada trimestre natural, presentant-se dins del
mes següent a la finalització del mateix.
En les ocupacions de vol de la via pública a què fa referència l'article 4 t lletra B), i a la vista de
l'informe de l'arquitecte o arquitecte tècnic municipal sobre la quantitat de m2 de vol sòl o subsòl
que ocupen les instal·lacions en qüestió, s'emetrà pel departament de Gestió Tributària municipal
una liquidació corresponent a tot l'any natural.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
El règim d'autoliquidació trimestral vigent a la data actual amb la mercantil Iberdrola, S.A.,
continuarà vigent, ampliant-se a la distribuïdora i comercialitzadora d'electricitat.
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Així mateix podrà establir-se el règim d'autoliquidació amb altres companyies distribuïdores o
comercialitzadores de subministraments gravats en la lletra a) de l'article 2n de la present
Ordenança fiscal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Per al no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària,
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i Ordenança Fiscal General de l'Ajuntament d'Almussafes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Si el coeficient reductor aplicable als valors cadastrals dels béns immobles per a l'exercici 2015,
és diferent de 0,78, l'import de la tarifa de la lletra B) de l'article 4rt es calcularà en funció del dit
coeficient que es publicarà en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l'exercici 2015.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data d'entrada en vigor de la present disposició queden derogades totes les
disposicions anteriors que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb els preceptes de
la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique integra en el “Butlletí
Oficial” de la província i serà aplicable a partir de l'endemà, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança fiscal va ser aprovada per acord Ajuntament Ple en
sessió de 30 d'octubre de 1998, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 264 de 6 de novembre de 1998 i inserit el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província número 310 de 31 de desembre 1998, havent sigut modificada per:
Acord plenari de 4 d'abril de 2.002, exposat al públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí
Oficial de la Província de València número 92 de 19 d'abril de 2.002 i publicat el text íntegre de la
modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València número 135 de 8 de juny de 2.002.
Posteriorment es modifica i es dóna nova reacció a l'ordenança per adaptació a la Llei 51/2.002,
sent aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 23 de gener de
2.003, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 29 de 4 de febrer de 2.003 i el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 74 de 28 de març de 2.003, amb vigència des de l'1 de gener de l'any 2.003.
Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 2 d'octubre de 2.003, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de

23 d'octubre de 2.003 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 18 de desembre de 2.003.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2.007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 5 de novembre de 2009, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 269 de 12 de
novembre de 2009 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 17 de 21 de gener de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 2 d'octubre de 2014, exposat al públic per mitjà
d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 246 de 16 d'octubre de
2014 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 284 de 29 de novembre de 2014.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 25 d'octubre de 2017, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 210 de
2 de novembre de 2017 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 246 de 27 de desembre de 2017.
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3.6. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
ARTICLE 1er.- Fonament legal i naturalesa.
Este Ajuntament fent ús de la facultat que li concedix l'article 133.2 de la Constitució Espanyola, i,
en exercici de la potestat reglamentària que li atribuïx l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb el que disposa els articles 15 a 19 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i conforme a l'article 20 del mateix, establix la Taxa per Ocupació de Terrenys
de Domini Públic Local, l'exacció de la qual es durà a terme amb subjecció al que preveu esta
Ordenança Fiscal.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic, amb les finalitats especificades en les tarifes contingudes en l'article sèptim i que es regiran
per la present Ordenança, i en concret els següents:
a) Ocupació amb llocs de fira, casetes de venda, espectacles, atraccions o recreació,
situats en terrenys d'ús públic local, excepte aquelles que es destinen a l'ocupació de la via
pública en el mercat ambulant dels dimarts.
b) Per autorització o ocupació de parades de venda en el mercat ambulant dels dimarts,
siguen de caràcter habitual o no.
c) (Derogat per la Modificació de l'Acord del Ple de data 22/04/2020)
d) Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, puntals,
bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.
e) (Derogat per la Modificació de l'Acord del Ple de data 22/04/2020)
f) Per autorització o ocupació de parades de venda en el mercat del rastre del Polígon
Industrial dels diumenges, siguen de caràcter habitual o no.

ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què
es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària al favor de les quals s'atorguen les llicències, o
els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització.
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ARTICLE 4t.- Responsables del tribut.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques que es referixen els articles 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els assenyalats en l'article 43 de la Llei General Tributària, en
els supòsits indicats i amb l'abast assenyalat.

ARTICLE 5é.- Beneficis fiscals.
D'acord amb el que establix l'article 9 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, no podran reconéixer-se altres
exempcions, reduccions o bonificacions que les expressament previstes en normes amb rang de
Llei, o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals.
En la taxa per l'ocupació del domini públic local derivada de la instal·lació de quioscos de venda al
detall en el tradicional mercat ambulant dels dimarts, i en el mercat del rastre dels diumenges del
Polígon, s'establix, en cas de domiciliació bancària dels pagaments anuals, una bonificació del
5 %.

ARTICULE 6é.- Meritació.
La meritació de la taxa es produirà quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial, s'haja
obtingut llicència d'ocupació o no, i en tot cas quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o
l'expedient, que no es tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.
Quan la meritació de la taxa tinga caràcter periòdic, el mateix tindrà lloc l'1 de gener de cada any,
en cas de meritació anual, el primer dia de l'inici del trimestre, en cas de meritació trimestral.
En cas de meritació anual, la taxa es prorratejarà per trimestres naturals quan s'inicie l'ocupació o
per qualsevol circumstància cessament la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic local.
La meritació en l'ocupació del domini públic local per instal·lació de quioscos de venda en el
tradicional mercat ambulant dels dimarts, així com els que ocupen el del rastre del Polígon
Industrial, amb caràcter habitual, es produirà a l'inici de cada any natural i la quota serà
prorrateable per períodes trimestrals quan concórreguen les circumstàncies indicades en el
paràgraf anterior.
Sense perjuí que es produïsca el meritació de la taxa corresponent, aquells titulars de parades de
venda en el mercat ambulant dels dimarts que, sense justificació de cap tipus, deixen d'ocupar els
llocs que tenen assignats durant quatre setmanes consecutives, perdran el dret a la reserva de ja
que pogueren tindre concedit en els termes del text refós de l'ordenança de venda no sedentària.
La meritació en l'ocupació del domini públic local, per instal·lació de quioscs de venda en el
tradicional mercat ambulant dels dimarts, així com els que ocupen el del rastre del Polígon
Industrial, quan no siga amb caràcter habitual, es produirà en el moment de la instal·lació, sense
perjuí de les autoritzacions administratives que procedisquen.

La meritació en l'ocupació del domini públic local per tancar l'espai públic amb tendals,
marquesines o instal·lacions anàlogues es produirà l'1 de gener de cada any natural i serà
prorratejable per mesos naturals en el cas d'altes o baixes de l'aprofitament.

ARTICLE 7é.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada en la present Ordenança serà la fixada en les Tarifes
contingudes en els apartats següents, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments,
expressada en metres quadrats d'ocupació.
Tarifa 1a.- Ocupació amb llocs de fira, casetes de venda, espectacles, atraccions o
recreació, situats en terrenys d'ús públic local, excepte aquelles que es destinen a l'ocupació de la
via pública en el mercat ambulant dels dimarts:
-Per metre quadrat i dia d'ocupació 0’10 euros.
Tarifa 2a: Ocupació amb parades de venda ambulant en el tradicional mercat ambulant
exterior dels dimarts i del rastre dels diumenges en el Polígon Industrial:
A) Quan estos llocs ho siguen amb caràcter habitual.
-Per metre quadrat i any 13,00 euros.
B) Quan estos llocs no ho siguen amb caràcter habitual:
-Per metre quadrat i dia 1,00 euros.
Tarifa 3a.- Ocupació amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa, de terrenys d'ús públic
local:
-Per metre quadrat i dia d'ocupació 0’10 euros.
Esta tarifa es multiplicarà pels següents coeficients, en funció del temps d'ocupació:
-Fins a 30 dies d'ocupació

1,50

-Més de 30 i menys de 90 dies d'ocupació 1’00
-Més de 90 dies d'ocupació

0,90

Excepcionalment es podran concedir ampliacions de les autoritzacions d’ocupació inicialment
atorgades per un període inferior a 30 dies, aplicant-se en estos casos el coeficient corrector
corresponent a l’autorització inicialment concedida.
Tarifa 4a.- Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.
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-Pels primers 10 m2 0’10 €/ m2 i dia
-Per l'excés de 10 m2 fins a 20 m2 0’20 €/ m2 i dia
-Per l'excés de 20 m2 0’30 €/ m2 i dia
Esta tarifa es multiplicarà pels següents coeficients, en funció del temps d'ocupació:
-Fins a 7 dies d'ocupació

0’90

-Més de 7 i menys de 90 dies d'ocupació 1’00
-Més de 90 dies d'ocupació 1’50
Tarifa 5a.- Ocupació del domini públic local per tancar l'espai públic amb tendals,
marquesines o instal·lacions anàlogues:
-Per metre quadrat ocupat i més 6,00 €/m2/mes
El pagament d'esta taxa exclourà el pagament de la tarifa 3a.
2. Tarifa mínima.- En les tarifes 1a, 3a i 4a, si una vegada calculada la liquidació resultant esta no
superara la quantitat de 9 euros, es liquidarà com a mínim esta quantitat, llevat que es tracte de
liquidacions complementàries, i en este cas es liquidarà la quantitat resultant independentment de
la seua quantia.

ARTICLE 8é.- Normes de gestió.
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes regulades en l'article 6é es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
2. Els interessats en la concessió d'aprofitaments regulats en la present Ordenança hauran de
sol·licitar-los prèviament, i realitzar el depòsit previ de l'import total de la taxa resultant segons els
metres quadrats i període d'aprofitament sol·licitat, que tindrà el caràcter d'autoliquidació, d'acord
amb allò que s'ha disposat per la lletra A) del paràgraf 1 de l'article 26 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3. Per als aprofitaments regulats en la tarifa 1a, junt amb la sol·licitud d'aprofitament haurà
d'aportar-se:
- Autoliquidació i resguard d'ingrés a favor de l'Ajuntament d'Almussafes de la quantitat
resultant de l'aplicació de la tarifa.
4. Per als aprofitaments regulats en la tarifa 2a lletra a) s'emetrà un padró anual dels llocs fixos
autoritzats per l'Ajuntament. El període de pagament en voluntària del dit padró anual serà del 20
de gener o immediat hàbil posterior al 20 de març o immediat hàbil posterior.
En aquells en què la taxa siga domiciliada pels interessats se'ls aplicarà una bonificació del 5 %
sobre l'import del rebut.
5. Per als aprofitaments regulats en la tarifa 2a, lletra b) estos es liquidaran per cobrador autoritzat
el mateix dia d'instal·lació de llocs en el tradicional mercat exterior.

6. Per als aprofitaments regulats en la tarifa 3a, junt amb la sol·licitud d'aprofitament haurà
d'aportar-se:
- Autoliquidació i resguard d'ingrés a favor de l'Ajuntament d'Almussafes de la quantitat
resultant de l'aplicació de la tarifa.
- Pla detallat de la superfície que es pretén ocupar i el nombre de taules i cadires que
s'estima ocuparan la dita superfície.
No es concediran aprofitaments per a esta tarifa per períodes inferiors a trenta dies successius.
7.- Per als aprofitaments regulats en la tarifa 4a, junt amb la sol·licitud d'aprofitament haurà
d'aportar-se:
- Autoliquidació i resguard d'ingrés a favor de l'Ajuntament d'Almussafes de
resultant de l'aplicació de la tarifa.

la

quantitat

- En cas que l'aprofitament es referisca a instal·lació de grues en via pública, haurà
d'aportar-se pla detallat de la situació física de la grua, i certificat tècnic d'esta.
8- La concessió dels aprofitaments regulats en la tarifa 1a i 2a, s'entendran concedits tàcitament si
no haguera resposta administrativa en el termini legalment establit.
9.-L'aprofitament regulat en la tarifa 3a previ a la seua concessió que competirà a l'Alcaldia
Presidència, i podrà delegar en la Junta de Govern Local, requerirà que pels servicis de la Policia
Local s'emeta un informe que incidirà:
- Sobre la realitat física i possibilitat de l'aprofitament sol·licitat.
- Sobre la pertorbació que poguera produir l'aprofitament sol·licitat sobre el
vianants i rodat.

tràfic

de

- Sobre la pertorbació que poguera produir l'aprofitament sol·licitat sobre l'estacionament
de vehicles.
- Sobre la pertorbació que poguera produir l'aprofitament sol·licitat sobre el veïnat contigu.
Emés l'esmentat informe l'Ajuntament autoritzarà o denegarà l'aprofitament sol·licitat. En cas de
denegar-se l'autorització sol·licitada l'Ajuntament procedirà a la devolució d'ofici del depòsit previ
ingressat en les arques municipals.
L'autorització es referirà exclusivament al període de temps i metres quadrats que s'indiquen en la
Resolució d'autorització i pla adjunt. L'autorització no tindrà perquè cenyir-se als metres i ubicació
física sol·licitada.
10.- L'aprofitament regulat en la tarifa 4a, s'entendrà concedit tàcitament en tots els casos,
excepte pel que fa a col·locació de grues, sempre que es complisquen les condicions establides
en la llicència d'obres.
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Pel que fa a instal·lació de grues en via pública, la seua concessió es realitzarà per resolució de
l'Alcaldia Presidència amb un informe previ de l'Arquitecte municipal que incidirà sobre els
següents aspectes.
- Seguretat de la instal·lació.
- Condicionaments urbanístics d'esta.
Així mateix la dita concessió requerirà informe previ dels Servicis de la Policia Local que incidirà:
- Sobre la incidència de l'aprofitament en el tràfic rodat i de vianants, proposant si és el cas
les corresponents mesures correctores.
11. L'aprofitament regulat en la tarifa 5a, previ a la seua concessió que competirà a l'Alcaldia
Presidència, requerirà que l'aportació, junt amb la sol·licitud de la documentació següent:
– Autoliquidació i resguard d'ingrés a favor de l'Ajuntament d'Almussafes de la quantitat
resultant de l'aplicació de la tarifa.
– Pla d'ubicació a escala 1:200, en el que es detallarà la longitud de fatxada de
l'establiment, ample de carrer, vorera o lloc de la via pública on es pretenga la instal·lació; ubicació
de tots els accessos a vivendes, locals contigus amb indicació de les seues dimensions; elements
de mobiliari urbà i enjardinats existents, si és el cas, en la zona prevista, i en general, qualsevol
altra dada que s'estime d'interés per a concretar la zona d'ocupació i secció.
– Còpia de l'autorització municipal i acta de comprovació favorable amb indicació de la
data i número d'expedient pel qual es van obtindre ambdós autoritzacions.
– Còpia de la Declaració censal presentada davant de l'A.E.A.T., i còpia de l'alta de l'I.A.E.
– Còpia de l'increment de la pòlissa de responsabilitat civil proporcional d'acord amb la
Disposició transitòria quarta de la llei 4/20003, de 26 de febrer de la Generalitat Valenciana,
d'espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics.
– En el cas que es pretenga instal·lar estufes o altres elements de calefacció, haurà de
presentar-se informe subscrit per tècnic competent sobre les característiques dels elements a
instal·lar i mesures de seguretat que s'adopten.
Respecte a les consideracions arquitectòniques i urbanístiques:
a) Es considera que la col·locació d'estos elements i l'espai ocupable haurà de comptar de
l'informe de la Policia Local sobre la seguretat dels mateixos.
b) En les zones verdes ha de tindre's en compte la modificació núm. 4 de les ordenances
del Pla General i entenent que la superfície construïda que la mateixa disposa ha de ser per a ús
públic i no privatiu, es considera que no poden ubicar-se en les mateixes.
c) Com a norma general, a falta d'un estudi de cada cas concret deurà sempre deixar-se
un pas en les zones de circulació de 1,50 metres o l'ample de la vorera si està assenyalada i fora
menor.
d) L'ample no serà superior a la longitud de fatxada del local, reduït en 50 cm. al lateral en
que siga contigu amb un altre local d'estes característiques, havent de complir-se en tot cas,
encara que l'obertura del local contigu i la seua autorització siga posterior.

e) L'autorització es concedix a precari i en tot cas per motius justificats (festejos,
processons, esdeveniments, obres, manteniment...) podrà obligar-se a retirar la instal·lació per
part de l'Ajuntament.
f) El sol·licitant serà responsable del manteniment, conservació i neteja en bon estat de la
via pública ocupada. No podent utilitzar-la com a zona d'emmagatzematge.
Per als aprofitaments regulats en esta tarifa 5a, l'Ajuntament elaborarà un cens i un padró anual
de la taxa per ocupació del domini públic local. Elaborada la llista cobradora anualment s'inserirà
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València que servirà de notificació als interessats. En
el dit Edicte s'indicarà el termini de pagament de l'import corresponent.
Esta taxa es merita l'1 de gener de cada any, i es prorratejarà per mesos naturals quan s'inicie
l'ocupació o per qualsevol circumstància cessament la utilitze privativa de l'ocupació. El subjecte
passiu haurà de presentar una declaració durant el mes de desembre anterior a l'exercici
corresponent indicant si retirarà les marquesines durant l'any als efectes de calcular l'import
correcte de l'ocupació efectiva.
El període de pagament serà del 20 de febrer, o immediat hàbil posterior al 20 d'abril o immediat
hàbil posterior.
El pagament de la dita taxa es realitzarà de forma trimestral, els dies 20 de març, 20 de juny, 20
de setembre i 20 de desembre, sense que meriten interessos de demora, llevat que el subjecte
passiu decidisca fer efectiu l'import total dins del període de pagament destinat a este efecte.
Vençut el termini d'ingrés en voluntària se seguirà contra els deutors el procediment de
constrenyiment establit en el Reglament General de Recaptació i Llei General Tributària.
Aquells obligats tributaris que domicilien el seu pagament gaudiran d'una bonificació del 5% sobre
les tarifes.
12. L'incompliment dels termes de les autoritzacions concedides suposarà infracció tributària
simple que podrà ser sancionada en els termes de l'Ordenança fiscal general i Llei General
Tributària. L'incompliment reiterat dels termes de l'autorització podrà suposar la retirada de la
llicència d'ocupació, sense perjuí de les sancions que es pogueren imposar. S'entendrà als efectes
del present número que hi ha incompliment reiterat quan s'incomplisquen els termes de la llicència
per tres o més vegades.
13. L'interessat podrà renunciar a la llicència d'ocupació en qualsevol moment, produint efectes
fiscals la dita renúncia a partir de l'endemà a la que l'Ajuntament tinga coneixement formal de la
dita renúncia. En este cas l'Ajuntament procedirà d'ofici a la devolució de la part proporcional del
depòsit previ.

ARTICLE 9é.- Règim d'infraccions i sancions.

159

En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions caldrà ajustar-se al que
disposa l'Ordenança fiscal general i la llei General Tributària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per a l'aplicació de la tarifa 2a lletra a) de la present Ordenança, l'Ajuntament elaborarà durant el
primer trimestre de 2005 una matrícula dels llocs del mercat ambulant dels dimarts, l'ocupació de
la qual en l'actualitat és amb caràcter habitual.
En la dita matrícula constarà com a mínim, el nom i cognoms o raó social del comerciant o
venedor, el N.I.F. o C.I.F. del mateix, la direcció o el domicili fiscal, el nombre de metres quadrats
que ocupa el lloc, i si és el cas el compte corrent o d'estalvi en què domicilia el pagament.
En cas que el comerciant o el seu representant es negarà o no subministrara a l'Administració les
dades indicats en el paràgraf anterior, se li aplicarà la tarifa 2a, lletra b) de la present Ordenança,
sense perjuí de les sancions o responsabilitats a què haguera lloc.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada, a partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança fiscal, l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic amb llocs i barraques que va ser
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 1998, i publicat el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de 31 de desembre del mateix any.
DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor
Esta derogació entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l'acord definitiu en el Butlletí
Oficial de la Província.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança fiscal va ser aprovada per Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2.000, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el
Butlletí Oficial de la Província de València en el Butlletí Oficial de la Província número 305 de 23
de desembre 2.000, romanent vigent en l'actualitat.

Modificacions:
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2.004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2.005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2.006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
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d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2.006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2.007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2.007.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 de març de 2010, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 68 de 22 de març
de 2.010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 111 de 12 de maig de 2.010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2010, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 248 de 19
d'octubre de 2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 2 de desembre de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 6 d'octubre de 2011, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 244 de 14
d'octubre de 2011 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 30 de novembre de 2011.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2012, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18
d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 30 de novembre de 2012.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 24 d'octubre de 2016, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 207 de
26 d’octubre de 2016 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 244 de 21 de desembre de 2016.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 25 d'octubre de 2017, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 210 de
2 de novembre de 2017 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 246 de 27 de desembre de 2017.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 22 d'abril de 2020, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 84 de 5 de maig
de 2020 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 120 de 25 de juny de 2020.
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3.7.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL DE VORERES PER A
ENTRADES DE VEHICLES I RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU.
ARTICLE 1er.- 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, i 20.3.h) 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, este Ajuntament establix la taxa
per aprofitaments especials de voreres per a entrades de vehicles i reserves de la via pública per
a aparcament exclusiu.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la present taxa la realització sobre la via pública dels aprofitaments
següents:
a) L'entrada o pas de vehicles i carruatges a través de les voreres en els edificis i locals
assetjats.
b) La reserva d'espais en la via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles o
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
La utilització de les voreres i vies públiques per a l'entrada i eixida de vehicles constituïx un ús
especial, ja que beneficia específicament particulars interessats, i, produïx limitacions a l'ús
general de les mateixes, per això, eixes autoritzacions tindran sempre caràcter discrecional i
restrictiu, i, es concediran excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, no creant-se cap
dret subjectiu a favor dels beneficiaris, a qui podrà ser revocada la llicència, per raons d'interés
públic, urbanístic i/o d'ordenació del trànsit i seguretat vial, prèvia la instrucció del corresponent
expedient, amb audiència a l'interessat.

ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
Tindran la condició de subjecte passiu de la present taxa les persones físiques i jurídiques, i les
entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que siguen titulars de la
respectiva autorització municipal.
En els supòsits d'aprofitament de fet, sense llicència, l'amo del local o edifici a què accedisquen
els vehicles.
Si es tractara de senyalització de prohibició d'estacionament en un tram de calçada contigu amb
un determinat edifici, el propietari individual o la comunitat de propietaris.

ARTICLE 4rt.- Base imposable.
Constituïx la base imposable de la present taxa:
a) En el cas d'entrada de vehicles els metres lineals de concessió, ponderats, si és el cas,
pel coeficient que apareix en l'article següent.
b) En el cas de reserva d'espais o prohibició d'estacionament per a càrrega i descàrrega
els metres lineals d'extensió de calçada o vorera concedits.

ARTICLE 5é.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents:
1. Entrada o pas de vehicles o carruatges:
-Fins a 3 metres lineals (per m.l. o fracció) 9 euros.
-Pel 4.rt metre lineal o fracció 10 euros.
-Pel 5.é metre lineal o fracció 11 euros.
– Pel sisé metre lineal i següents ( per m.l. o fracció) 13 euros.
2. Reserva d'espais o prohibició d'estacionaments:
Per cada metre lineal o fracció de calçada o de vorera a què s'estén la reserva o prohibició 12
cèntims d'euro per metre lineal o fracció i dia. La reserva no podrà ser superior a quatre hores
diàries, llevat d'excepcions degudament justificades.
L'autorització d'entrada de vehicles d'un immoble, porta implícit el dret a la prohibició
d'estacionament enfront de la dita entrada, devent-se, en este cas, girar només la taxa
corresponent a l'entrada.
3. La quota tributària calculada d'acord amb el que disposa el paràgraf 1 del present article
s'incrementarà pels següents coeficients multiplicadors per als garatges comunitaris:
-Garatge comunitari de 5 a 10 vehicles coeficient 2.
-Garatge comunitari d'11 a 20 vehicles coeficient 3.
-Garatge comunitari de més de 20 vehicles coeficient 4.
4. Als efectes de l'aplicació del coeficient regulat en el paràgraf anterior s'entendrà per garatge
comunitari aquells que es destinen a tal ús comunitari amb caràcter privat o comercial per a 5 o
més vehicles.
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5. Senyalització del pas permanent:
Per cada senyalització horitzontal 44'00 euros
Per cada placa 17’00 euros

ARTICLE 6é.- Targetes d'estacionament.
Prèvia petició del titular del gual concedit per l'Ajuntament, l'Administració podrà expedir targetes,
que hauran de depositar-se en el tauler de control dels vehicles, i que permetran l'estacionament
dels mateixos enfront del gual permanent de 8 a 22 hores.
Per a l'obtenció de les dites targetes el titular del gual haurà de presentar una sol·licitud en el
Registre General de l'Ajuntament. En la dita sol·licitud hauran de constar, a més dels dades
identificatives del titular de la concessió, el vehicle o vehicles, marca i model per als que se
sol·licita l'autorització o la targeta, amb un nombre màxim de quatre vehicles.
L'Ajuntament podrà denegar, per causes motivades l'emissió de la targeta o targetes sol·licitades.
En les targetes expedides constarà la matrícula del vehicle autoritzat i el número de gual davant
del qual s'autoritza el seu estacionament.
La concessió de les dites targetes s'ajustarà a la normativa Sobre Trànsit i Seguretat Viària, i es
concediran amb un informe previ de la Policia Local.

ARTICLE 7é.- Període impositiu i meritació.
El període impositiu coincidix amb l'any natural excepte en el supòsit d'inici de la utilització
privativa o reserva. En este cas el període impositiu començarà el dia que es concedisca el dit
aprofitament.
La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
L'import de la taxa es prorratejarà per trimestre naturals en els casos de sol·licitud de concessió i
en el de baixa de l'aprofitament, tributant-se, en tot cas, per la totalitat del trimestre en què s'inicie
o finalitze l'aprofitament.
En els supòsits de verificar-se l'aprofitament sense autorització prèvia, el meritació es produirà a
partir del primer dia en què l'ocupació haja tingut lloc, sense perjuí de sol·licitar la preceptiva
autorització.

ARTICLE 8é.- Exempcions.
Estaran exempts del pagament els aprofitaments de què siguen titulars l'Estat, les comunitats
autònomes o el Municipi.
També estaran exempts els concedits a favor dels establiments sanitaris i de beneficència així
com les parades obligatòries per a vehicles de servici públic.

ARTICLE 9é.- Normes de gestió.
1. Les entitats o particulars interessats en la concessió de l'aprofitament, presentaran en
l'Ajuntament sol·licitud detallada de l'extensió i caràcter de l'aprofitament requerit. També hauran
de presentar l'oportuna declaració en cas d'alteració.
En la sol·licitud hauran de constar almenys les dades següents:
1. Titular de l'aprofitament.
2. Finalitat privada o comercial de l'aprofitament.
3. Domicili de l'aprofitament.
4. Referència cadastral de l'immoble objecte de l'aprofitament.
5. En el cas de locals comercials, declaració que la porta per a la que se sol·licita
l'aprofitament es va a destinar per a pas de vehicles i entrada de mercaderies.
6. Metres lineals sol·licitats.
7. Nombre de places per als que se sol·licita l'aprofitament.
8. En cas d'alteracions de titularitat, declaració del titular anterior o document que origine
l'alteració.
9. Qualsevol altra dada d'interés fiscal per a l'Administració respecte de l'aprofitament
sol·licitat i, específicament, l'imprés model 902 o l'últim rebut de l'I.B.I..
La falta de qualsevol dels requisits o documents assenyalats motivarà el requeriment municipal
per a l'esmena per l'interessat en el termini de 10 dies, en els termes establits i amb les
conseqüències fixades en l'art. 68 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques.
La concessió de l'autorització tindrà en compte les previsions arreplegues en les ordenances de
tràfic que es troben aprovades a este efecte.
La concessió de l'aprofitament correspondrà a l'Alcaldia Presidència, prèvia emissió d'informe de
la policia local, així com la concessió de la targetes d'estacionament.
No es concediran aprofitaments quan l'amplària de la porta d'entrada per a la que se sol·licita el
gual permanent no excedisca de dos metres lineals ni es concedirà més de u per immoble destinat
a vivenda, excepte causes justificades que hauran d'acreditar-se en l'expedient.
Una vegada autoritzat l'aprofitament s'entendrà prorrogat mentres no s'acorde la seua caducitat o
revocació per l'òrgan competent de la Corporació per mitjà d'expedient administratiu tramitat a
este efecte o es presente baixa per l'interessat o pels seus legítims representants en cas de
defunció.
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La presentació de la baixa, junt amb la que s'entregarà obligatòriament la placa de senyalització
de l'aprofitament, produirà efectes l'endemà de la seua presentació. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
Els titulars de les llicències, inclús els que estigueren exempts del pagament hauran de proveir-se
de plaques indicatives, degudament homologades per a la senyalització de l'aprofitament, en les
que constarà especificat el tipus d'aprofitament concedit i les seues característiques, sent del seu
càrrec els gastos d'adquisició i instal·lació, i en tot cas la placa haurà de situar-se en lloc visible.
El cost a satisfer a l'Ajuntament per la placa de senyalització de l'aprofitament tant en cas de
primera adquisició com en el cas de deteriorament, serà en cada moment igual al satisfet per este
a l'entitat subministradora, incloent-hi els impostos legalment repercutibles.
La senyalització horitzontal la realitzarà l'Ajuntament amb mitjans propis o per mitjà de
contractació amb tercers, sent càrrec del titular de l'aprofitament els costos que es deriven de la
senyalització d'acord amb el que establix l'article 5é.
La falta d'instal·lació de les plaques o l'ocupació d'altres diferents de les reglamentàries, impedirà
als titulars de les llicències l'exercici del seu dret a l'aprofitament
Concedida l'oportuna autorització per part de l'òrgan que competisca de l'Ajuntament, es procedirà
a practicar les corresponents liquidacions fiscals.

ARTICLE 10é.- Ampliació de la concessió.
1. En el nucli urbà, i a instància del titular d'un gual, l'Ajuntament podrà concedir una ampliació del
mateix de fins a un màxim d'un metre lineal, respecte de l'ample de la porta d'entrada, sempre que
es donen simultàniament les condicions següents:
- Que la calçada siga d'un sol sentit de circulació.
- Que estiga autoritzat l'estacionament simultàniament en ambdós costats de la calçada.
L'autorització requerirà informe previ de la Policia Local en què s'acredite la necessitat de
l'esmentada ampliació. Excepcionalment, i encara que no es complisca alguna de les condicions
anteriors, si per mitjà d'informe de la Policia Local s'acredita la impossibilitat o greu dificultat de la
maniobra d'entrada/eixida del vehicle, es concedirà la dita ampliació.
2. En els polígons industrials, i a instància del titular d'un gual, l'Ajuntament podrà concedir una
ampliació del mateix de fins a un màxim de quatre metres lineals respecte de l'ample de la porta
d'entrada, amb les condicions següents:
- En tots els casos, l'increment no podrà ser superior al 50% de l'ample de la porta
d'entrada.
- En el cas que la porta per a la que se sol·licita l'ampliació només siga d'entrada o eixida
de vehicles, l'increment màxim de l'autorització no podrà excedir dos metres lineals.
- Es requerirà informe previ de la policia local i del tècnic competent de l'Oficina Tècnica
municipal.

3. Tant als increments d'autorització de gual, com als nous guals concedits, els serà aplicable les
tarifes vigents i regulades en l'article 5é de la present Ordenança fiscal.

ARTICLE 11é.- Administració i cobrament.
1. El cobrament de les taxes regulades en esta Ordenança s'efectuarà anualment pel sistema
establit per l'Ajuntament per als tributs de cobrament periòdic en el termini indicat a este efecte en
l'Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals.
2. Als efectes previstos en l'apartat anterior la matrícula – padró corresponent inclourà tots els
aprofitaments subjectes al pagament i referits a 1 de gener de l'any en curs.
3. Quan es tracte de nous aprofitaments no inclosos en la matrícula, el pagament s'exigirà per
mitjà de liquidació, que es notificarà a l'interessat.

ARTICLE 12é.- Prohibicions.
Davant dels accessos autoritzats i senyalitzats amb gual per a l'entrada de vehicles, no es
permetrà l'estacionament de cap vehicle que no complisca els requisits establits en l'article 5é de
la present Ordenança fiscal.

ARTICLE 13é.- Obligacions.
El titular de l'autorització està obligat a:
a) Comunicar, per escrit, a l'Ajuntament qualsevol canvi o modificació que es produïsquen
quant a l'autorització concedida i objecte de la mateixa, així com respecte de l'immoble a què es
referix.
b) La conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de l'accés.
c) El pagament de les taxes establides en la present Ordenança.
d) Tornar les targetes d'autorització d'estacionament en cas de venda, transferència o canvi
de titularitat del vehicle autoritzat.
e) Els desperfectes ocasionats en les voreres amb motiu de l'ús especial que comporta
l'entrada i eixida de vehicles a través dels dits espais, serà responsabilitat dels titulars. Estos
vindran obligats a la seua reparació, en el termini que a tals efectes els siga conferit. En cas
d'incompliment o de reparacions inadequades, es continuarà el procediment pel departament
municipal corresponent tendent a l'execució forçosa en els termes regulats per la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques

169

ARTICLE 14é.- Caducitat i revocació.
Podran ser causes de caducitat i revocació de les autoritzacions:
a) La utilització de l'autorització per a fins diferents del concedit així com el seu ús indegut.
b) No destinar el local per als fins declarats o modificar la seua estructura quant a amplària
d'entrada, superfície o capacitat, sense la preceptiva autorització administrativa.
c) L'impagament de les taxes establides en la present ordenança.
d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establides en esta Ordenança o en les
normes urbanístiques.
e) La incompareixença, resistència o negativa a qualsevol comprovació o inspecció
municipal que afecte l'autorització.

ARTICLE 15é.- Inspecció, infraccions i sancions.
Caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs locals, Ordenança fiscal general de taxes, Legislació d'Hisendes Locals i legislació
tributària. En cap cas el pagament de la taxa legitima l'aprofitament sense la preceptiva
autorització administrativa prèvia.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el “Butlletí Oficial” de la Província
de València, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. Expressa.

DILIGÈNCIA.
Per a fer constar que la present Ordenança fiscal va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en
sessió de 10 de novembre de 1998, publicat l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de
la Província de València número 273 de 17 de novembre de 1998 i inserit el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de València número 310 de 31 de desembre 1998.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de 7 d'octubre de 1999, exposat al públic mitjançant un
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 256 de 28 d'octubre de
1999 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 302 de 21 de desembre de 1999
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de 10 de novembre de 2000, exposat al públic mitjançant
un edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 274 de 17 de novembre
de 2.000 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 310 de 30 de desembre de 2000.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de 4 d'octubre de 2.001, exposat al públic mitjançant un
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 262 de 3 de novembre de

2.001 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 308 de 28 de desembre de 2001, romanent en vigor en l'actualitat.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 6 d'abril de 2.006, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 105 de 4 de maig
de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 140 de 14 de juny de 2006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2006, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de 20
d'octubre de 2.006 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 294 d'11 de desembre de 2006.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 13 d'octubre de 2007, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 252 de 23
d'octubre de 2.007 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 306 de 26 de desembre de 2007.
Acord de l'Ajuntament en Ple, de modificació, en sessió ordinària de data 6 de novembre de 2008,
exposat al públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 276 de 19 de novembre de 2008 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí
Oficial de la Província de València número 311 de 31 de desembre de 2008.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió de data 5 de novembre de 2009, exposat al públic per
mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 269 de 12 de
novembre de 2009 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 17 de 21 de gener de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 7 d'octubre de 2010, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 248 de 19
d'octubre de 2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 2 de desembre de 2010.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2010, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 293 de
10 de desembre de 2010 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 25 de 31 de gener de 2011.
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Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 24 d’octubre de 2016, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 207 de
26 d’octubre de 2016 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 244 de 21 de desembre de 2016.
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3.8.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES
PER A L'INGRÉS DE PERSONAL AL SERVICI DE
L'AJUNTAMENT.
ARTICLE 1er.- Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 108 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladores de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 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, este Ajuntament establix la Taxa per
concurrència a les proves selectives convocades per la Corporació per a l'ingrés de personal al
seu servici, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que
s'ha previngut en l'article 57 del citat Reial Decret Legislatiu.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenrotllada amb motiu de la
convocatòria i celebració de proves selectives per a ingrés de personal al servici d'este
Ajuntament.

ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones físiques, que sol·liciten participar en la celebració de les
proves selectives per a ingrés del personal al servici d'este Ajuntament.

ARTICLE 4rt.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a les classificacions de personal
en grups i al tipus de proves selectives.

ARTICLE 5é.- Determinació de quotes.
Les quotes es determinen d'acord amb la tarifa següent:
EUROS
CLASSIFICACIÓ
GRUPS

TIPUS DE PROVA SELECTIVA
Accés funció pública

Interinatges i laborals

A1

50

50

A2

40

40

B

30

30

C1

20

20

C2

20

20

AP

15

15

A2 POLICIA LOCAL

100

100

C1 POLICIA LOCAL

75

75

ARTICLE 6é.- Meritació.
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta per l'interessat la sol·licitud per a
participar en les proves selectives.

ARTICLE 7é.- Ingrés.
Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es presentarà còpia de
declaració - liquidació de l'ingrés en les Arques municipals o en l'entitat bancària que es determine
de la quota corresponent a la prova, en la participació de la qual es va sol·licitar.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de
la Província de València, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió de
7 d'Octubre de 1999, inserint-se l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 256 de 28 d'octubre i havent-se publicat el seu text íntegre en el Butlletí
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Oficial de la Província de València número 300 de 18 de desembre de 1999, amb vigència des d'1
de gener de l'any 2000.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.004, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 255 de
26 d'octubre de 2.004 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 300 de 17 de desembre de 2004.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de data 14 d'octubre de 2.005, exposat al
públic per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 250 de
21 d'octubre de 2.005 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província
de València número 289 de 6 de desembre de 2005.
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 6 d'octubre de 2011, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 244 de 14
d'octubre de 2011 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 284 de 30 de novembre de 2011.
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3.9.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I
ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES
DE
CONTROL
POSTERIOR EN ELS SUPÒSITS EN QUÈ LA LLICÈNCIA
SIGA SUBSTITUÏDA PER LA COMUNICACIÓ PRÈVIA O
LA DECLARACIÓ RESPONSABLE.

ARTICLE 1er.- 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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, este Ajuntament establix la taxa per
concessió de llicències de caràcter urbanístic, així com la taxa per la realització d'activitats
administratives de control posterior en els supòsits en què la llicència siga substituïda per la
comunicació prèvia o la declaració responsable, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'article 57 del citat Reial Decret Legislatiu.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a
verificar si els actes d'edificació, ús del sòl, primeres i posteriors ocupacions de vivenda i locals i la
resta d'actes subjectes a legislació urbanística s'ajusten al planejament urbanístic i a la legislació
sectorial que els siga aplicable.
2. Constituïx, així mateix, el fet imposable de la present taxa la realització d'activitats
administratives de control posterior en els supòsits en què la llicència siga substituïda per la
comunicació prèvia o la declaració responsable, tendents a verificar l'ajust dels actes d'usos i
edificació al planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

ARTICLE 3er.- Subjecte Passiu.
1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguen amos de la construcció, instal·lació o
obra objecte de la llicència urbanística, comunicació prèvia o declaració responsable siguen o no
propietaris de l'immoble.
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2. Tindrà la condició de substitut del subjecte passiu contribuent els que sol·liciten les
corresponents llicències, presenten la comunicació prèvia o la declaració responsable o realitzen
les construccions, instal·lacions o obres.

ARTICLE 4rt.- Base imposable.
Constituïx la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i
s'entén per tal, a estos efectes, el cost d'execució material d'aquella declarat als efectes del
pagament de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. No formen part de la base
imposable l'IVA i la resta d'impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, els preus
públics i la resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local, relacionades, si és el cas,
amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici
empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost
d'execució material.

ARTICLE 5é.- Quota tributària.
1. Obres majors:
-Menys de 150.000 euros de pressupost d'execució material 150 euros.
-Més de 150.000 i menys de 200.000 euros de P.E.M. 300 euros.
-Més de 200.000 i menys de 300.000 euros de P.E.M. 500 euros.
-Més de 300.000 euros de pressupost d'execució material 800 euros.
2. Obres menors: 20 euros.
3. Instal·lació de grues: 150 euros.
4. Cèdules d'habitabilitat i ocupacions: D'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer,
del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

ARTICLE 6é.- Meritació.
1. Es merita la taxa i naix, per tant, l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat municipal que
constituïx el seu fet imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de
presentació de l'oportuna sol·licitud de llicència urbanística, comunicació prèvia o declaració
responsable.
2. Quan les obres s'hagen iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es
meritarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió
és o no autoritzable, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que puga
instruir-se per a l'autorització d'eixes obres o la seua demolició si no foren autoritzables.

3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la
denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'esta condicionada a la modificació del
projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la
llicència, ni per les activitats de control exposat derivades de la presentació de la comunicació
prèvia o la declaració responsable.

ARTICLE 7é.- Declaració.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència urbanística o que aporten comunicació
prèvia o declaració responsable presentaran en el Registre General sol·licitud en imprés
normalitzat acompanyant la documentació exigida per a cada tipus de llicència.
2. Si després de formulada la sol·licitud es modificara o ampliara el projecte, haurà d'informar de
l'Administració municipal, acompanyant el nou pressupost o el reformat i, si és el cas, plans i
memòries de la modificació o ampliació.

ARTICLE 8é.- Règim d'ingrés.
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, s'establix el règim
d'autoliquidació de la taxa.
2. A este efecte, en el mateix imprés de sol·licitud, o el que l'Ajuntament d'Almussafes establisca a
este efecte, el sol·licitant practicarà l'autoliquidació de la taxa d'acord amb el que establixen els
articles precedents, exigint-se el seu depòsit previ a la tramitació de la llicència sol·licitada o de la
comunicació prèvia o la declaració responsable.
3. A la vista de les instal·lacions, construccions o obres, l'Ajuntament per mitjà de l'oportuna
comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable, practicant la corresponent
Liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu la quantitat que corresponga.

ARTICLE 9é.- Exempcions i bonificacions.
No es concediran exempcions ni bonificacions en l'exacció de la taxa.

ARTICLE 10é.- règim d'infraccions i sancions.
En tot el que es referix a infraccions tributàries i les seues distintes qualificacions, així com les
sancions que a les mateixes corresponen, s'aplicarà el que preveu l'Ordenança fiscal General de
taxes, Ordenança fiscal General de gestió, recaptació i inspecció, Llei General Tributària i la resta
de disposicions vigents.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2013 i romandrà vigent fins a
la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió de
14 d'Octubre de 2.004, inserint-se l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 255 de 26 d'octubre de 2004 i havent-se publicat el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 296 de 13 de desembre de 2004, amb
vigència des del dia que es publique.

Modificacions
Acord de l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2012, exposat al públic
per mitjà d'inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València número 249 de 18
d'octubre de 2012 i publicat el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 286 de 30 de novembre de 2012.
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3.10.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ARTICLE 1er.- Fonament i naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució; article 106 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local i 57 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, l'Ajuntament
d'Almussafes acorda establir i exigir la taxa per l'expedició de documents administratius.

ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'expedició dels següents documents administratius:
a) L'emissió de l'informe que realitza l'Arquitecte municipal en què s'indica els paràmetres
urbanístics o la informació urbanística respecte a la parcel·la sol·licitada, així com els certificats de
garantia urbanística.
b) L'emissió d'informe per la Policia Local en què es reflectisquen situacions de tràfic,
senyalització vial i deficiències en la via.

ARTICLE 3er.- Subjecte Passiu.
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i entitats a què es referix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·liciten l'expedició de l'informe o certificat l'emissió
de les quals constituïx el fet imposable de la present taxa.

ARTICLE 4rt.- Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

ARTICLE 5é.- Quota tributària.
La quota tributària a satisfer ascendirà a:
A) en el supòsit de la lletra a) del fet imposable 40,00 €
B) en el supòsit de la lletra b) del fet imposable 60,00 €
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ARTICLE 6é.- Pagament.
Els interessats en l'obtenció dels distints documents que originen l'obligació del pagament de la
present taxa, presentaran junt amb la sol·licitud, document d'autoliquidació i pagament del mateix
a través d'entitat col·laboradora, segons el model que estos efectes establisca l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique integra en el “Butlletí
Oficial” de la província i serà aplicable a partir de l'endemà, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió de
6 de novembre de 2008, inserint-se l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 276 de 19 de novembre de 2008 i havent-se publicat el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València número 311 de 31 de desembre de 2.008,
amb vigència des del dia que es publique.

PREUS PÚBLICS
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4.1. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA PRESTACIÓ DELS SERVICIS DE PISCINES I
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
MUNICIPALS
D'ALMUSSAFES.
ARTICLE 1er.- DISPOSICIONS GENERALS.
De conformitat amb el que disposen els articles 41 al 47 i 127 del RD Legislatiu de 2/2004, de 5 de
Març, pel que s aprova  el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a l'empara de
les competències que en esta matèria atribuïx als municipis l'article 7 de la Llei 2/2011, de 22 de
març, de l'Esport i l'Activitat Física a la Comunitat Valenciana, la present Ordenança té per objecte
la regulació dels preus públics exigibles per l'ús, prestació de servicis o realització d'activitats en
les Instal·lacions Esportives Municipals d'Almussafes.

ARTICLE 2n.- NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAR.
L'obligació de pagar el preu públic objecte de la present Ordenança naix per la utilització dels
espais i servicis esportius, de salut, recreatius i utilitaris prestats en les Piscines i Instal·lacions
Esportives Municipals, i s'origina des del moment de la inscripció en l'activitat o servici, reserva de
la instal·lació o entrada en el recinte corresponent, i s'exigirà i abonarà sempre per avançat, sense
perjuí del dret a devolució que els usuaris tinguen d'acord amb el que disposa la present
Ordenança.

ARTICLE 3er.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
1. Estan obligats al pagament del preu públic totes aquelles persones o entitats que disfruten,
utilitzen, resulten beneficiats o afectats per l'accés, utilització o prestació de servicis en les
instal·lacions esportives municipals.
2. Seran responsables del pagament d'este preu, els pares o tutors dels que trobant-se davall la
seua pàtria potestat o tutela, d'acord amb els articles 154, 206 i següents del Codi Civil, facen ús
de les instal·lacions o es beneficien de la prestació de servicis a què es referix la present
ordenança.

ARTICLE 4rt.- PREU PÚBLIC
La present ordenança regularà els preus públics de:
a) Utilització d'Instal·lacions Esportives Municipals
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b) Inscripció en cursos, tallers, seminaris, realitzats en instal·lacions esportives, piscines,
pavelló, etc.
Les tarifes del preu públic fixades en esta Ordenança, són les que s'especifiquen en l'annex I de
les mateixes, i li seran aplicables les normes següents:
a) Els imports assenyalats inclouran l'IVA que en cada moment assenyale la legislació
vigent.
b) L'adquisició de l'entrada per a l'accés a les piscines únicament donarà dret al gaudi de
les mateixes durant la jornada per a la que van ser expedides.
c) Les autoritzacions d'ús de les instal·lacions s'entendran caducades amb el transcurs del
temps concertat. La permanència en aquelles instal·lacions d'un període major de l'autoritzat
suposarà, automàticament,el naixement d'una nova obligació de pagament per un nou període.
d) Els abonaments de piscina de classe familiar comprenen al titular, cònjuge, parella i fills
que conformen la unitat familiar. En els casos de parelles de fet, estos hauran d'acreditar la seua
condició de tal.
e) L'import per l'accés a les piscines de xiquets menors de tres anys s'entén comprés en el
de l'adult que li acompanye.
f) La temporada de banys serà fixada anualment per l'Ajuntament.
g) En els preus públics de les distintes activitats esportives es pot optar per la possibilitat
de realitzar sessions aïllades, o utilitzar els servicis per hores, segons les modalitats que es
tracten, amb reducció proporcional del preu públic actualment en vigor.

ARTICLE 5é.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicia la prestació dels servicis, la
realització d'activitats o utilització dels distints recintes i instal·lacions de propietat municipal,
especificats en l'article anterior, sense perjuí de l'exigència prèvia del pagament del preu a tenor i
en els termes del que disposa l'article 2n de la present Ordenança i en concepte de depòsit previ
en els termes i condicions establits en els articles 14é i 16é de l'Ordenança General reguladora
dels preus públics locals.

ARTICLE 6é.- FIXACIÓ.
Amb relació al que disposa l'article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 2n de l'Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics Locals, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 7
d'octubre de 1999 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 300, de 18
de desembre del mateix any, l'establiment o modificació de les tarifes del preu públic
correspondrà, per delegació, a la Junta de Govern Local, adquirint vigència i efectivitat a partir de
l'endemà a la seua aprovació pel mencionat Òrgan de Govern.

ARTICLE 7é.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
A partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, només s'aplicaran les exempcions i
bonificacions expressament previstes en la mateixa.
A) Estaran exempts del pagament del preu Públic:
• Totes les activitats que tinguen per objecte la promoció, foment, divulgació o
pràctica de qualsevol modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per l'Ajuntament
d'Almussafes, així com aquelles altres que vinguen determinades per acord de la Corporació,
interessades per altres Organismes i Entitats Públiques o Privades sense ànim de lucre.
• Els membres de la plantilla de la Policia Local de l'Ajuntament d'Almussafes per a
la preparació física precisa per a l'exercici de les seues funcions.
• Els membres de Protecció Civil d'Almussafes pel seu accés a la sala de
musculació i les piscines d'estiu.
• Els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (policia nacional i
guàrdia civil) i els bombers, empadronats en la localitat.
B) Bonificacions:
En la fixació de la quantia del preu públic de la present Ordenança i, atenent a la naturalesa del
servici o activitat, es contemplaran tarifes reduïdes per a les persones que es troben en la següent
situació administrativa o jurídica:
a) Majors de 65 anys, jubilats i pensionistes.
b) Minusvalideses en grau superior al 33%.
c) Veïns d'Almussafes desempleats de llarga duració (mínim d'1 any), majors de 50 anys i
menors a càrrec seu.
d) Titulars del Carnet Jove en vigor.
e) Família nombrosa.
f) Persones incloses en un programa d'ajuda, rehabilitació o inserció social, a proposta dels
servicis de Benestar Social municipals.
4. També podrà concedir-se l'exempció del pagament del preu públic a:
a) Els Centres docents del municipi.
b) Les entitats, clubs o associacions sense ànim de lucre, inscrits en el Registre municipal
de l'Ajuntament.
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c) Entitats no locals com a federacions esportives d'àmbit autonòmic o estatal, Conselleries
i altres entitats sense ànim de lucre arreplegues en la llei 2/2011, de 22 de març de l'Esport i
l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, per a la disputa de competicions, concentracions,
exhibicions, trobades, seminaris, etc. que es considere de gran rellevància i importància per a la
localitat d'Almussafes.
d) Els alumnes i les alumnes participants en activitats esportives, que sol·liciten i obtinguen
una beca total, en virtut de resolució d'Alcaldia, motivada per raons econòmiques i/o socials,
basant-se en els criteris que s'establiran a este efecte.
e) Les entitats i associacions sense ànim de lucre amb l'autorització prèvia de gratuïtat del
preu públic i autorització de l'ús.
f) Excepcionalment, podrà eximir-se, totalment o parcialment, del preu públic establit, quan
l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, siga organitzada per fundacions, associacions
declarades d'interés general o entitats sense ànim de lucre i concórreguen raons d'interés públic
per a la seua celebració.
g) Entitats, associacions o empreses col·laboradores i patrocinadores dels servicis prestats
per l'Ajuntament d'Almussafes.
Estes exempcions i bonificacions tindran lloc en els termes i horaris prèviament fixats per
l'Ajuntament per a l'ús de les instal·lacions per estos col·lectius, reservant-se este la possibilitat de
modificar, cancel·lar o variar les activitats, instal·lacions o horaris.
En tots els casos es valoraran pels responsables municipals les sol·licituds presentades, que
hauran de realitzar-se en el model oficial, annex III a la present ordenança (instància per a reserva
d'ús i gratuïtat de les instal·lacions esportives municipals), i ser aprovades per l'òrgan de govern
competent.

ARTICLE 8é. DEVOLUCIONS, COMPENSACIONS, PAGAMENTS PARCIALS I
BONIFICACIONS DEL PREU PÚBLIC.
8.1. Devolucions i compensacions.
Es tindrà dret a la devolució del preu públic abonat per la prestació d'un servici en els casos
següents:
- Causes imputables a l'usuari:
a) Abans de l'inici de l'activitat:
1.1.Sense justificació del motiu: L'usuari haurà de presentar instància de devolució
del preu públic amb una antelació mínima de 48 hores abans de l'inici de l'activitat.
1.2. Amb justificació del motiu: Per causes laborals, d'estudis o de salut, podrà
sol·licitar-se fins a la data del seu inici, havent d'adjuntar document que acredite la incompatibilitat
laboral o lectiva amb l'horari de l'activitat o justificant mèdic.
b) Una vegada iniciada l'activitat.

Únicament en els cursos trimestrals, per lesió, malaltia justificada o canvis de
residència degudament acreditats que impossibiliten la seua assistència, es tornaran els mesos
complets que falten, cobrant els mesos transcorreguts totalment o parcialment al preu mensual,
havent d'acreditar tal circumstància per mitjà de l'aportació de certificat mèdic, junt amb la
sol·licitud de devolució.
-Causes imputables a l'Administració:
L'Ajuntament d'Almussafes, per raons d'interés, o altres relacionades amb el funcionament
dels servicis i realització d'activitats municipals, es reserva la facultat d'anul·lar horaris d'utilització,
així com el de servicis oferits i prèviament autoritzats.
En estos supòsits es procedirà, si això és possible, a la realització de les activitats cancel·lades o
anul·lades en altres horaris.
Si no fóra factible la realització dels dits canvis, es procedirà a la compensació per altres activitats
o a la devolució dels imports corresponents a la part del servici no disfrutada, per al que hauran de
presentar instància de devolució en què es faça constar el número de compte per a realitzar la
transferència o presentar la targeta de crèdit amb el justificant de l'operació si el pagament s'ha
realitzat per mitjà d'este sistema.
No obstant això, els usuaris podran sol·licitar les devolucions o compensacions per mitjà de la
inclusió de la quantia a reembossar en el portamonedes del servici de reserves online municipal,
per a poder utilitzar la dita quantitat en pròximes reserves o inscripcions.
El model d'instància per a sol·licitar les devolucions o compensacions dels preus públics figura
Com a Annex IV a la present Ordenança.
8.2. Pagaments parcials del preu públic:
2.1 Es podran realitzar pagaments parcials del preu públic establit en els servicis quan es
formalitze la inscripció una vegada iniciada l'activitat i transcorregut com a mínim un mes. En el
cas que queden places lliures, podrà fraccionar-se el pagament per mesos, havent de pagar
únicament el període que es vaja a disfrutar, incloent-hi el mes complet en què s'inicie el seu
gaudi.
2.2 Excepcionalment, es podrà realitzar pagaments mensuals, quan hi haja causa justificada
documentalment que acredite la impossibilitat d'assistir durant tot el trimestre.
2.3 Els preus fixats per hora s'abonaran de la manera següent:
• La primera hora completa, independentment de que l'ús de la instal·lació fóra inferior a
este temps.
• La segona i següents hores d'ús, en cas de no utilitzar-se completament, es fraccionaran
per mitges hores
8.3. Compensació del preu públic:
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Es podrà sol·licitar la compensació del preu públic abonat, quan es donen els supòsits establits
per a la devolució dels preus públics, per mitjà d'instància dirigida a l'Ajuntament a què s'annexarà
el justificant que motiva la sol·licitud.
Les compensacions no són transferibles, podent-se només realitzar per l'interessat per a la
temporada en vigor (des de l'1 de setembre al 31 d'agost de l'any següent).
Només es compensaran els mesos complets que falten, excloent els mesos transcorreguts
totalment o parcialment.
8.4. Bonificacions:
- Bonificació del 10% als jóvens menors de 26 anys en totes les activitats esportives oferides per
l'Ajuntament, sempre que disposen del Carnet Jove en vigor.
- Bonificació del 20% per a les inscripcions realitzades per famílies nombroses.
- Bonificació del 20% als veïns d'Almussafes desempleats de llarga duració (mínim d'1 any),
majors de 50 anys i menors a càrrec seu.
- En tots els servicis individuals, independentment de la instal·lació municipal on es realitzen, les
persones jubilades, pensionistes i discapacitats, amb una minusvalidesa superior al 33%, tindran
dret a una bonificació del 50%, inclòs els servicis de soci individual, abonament anual de natació
individual i passe per a piscina d'estiu.
- Totes aquelles, que pel seu caràcter especial i particular es contemple en l'annex I.
8.5. De la reserva d'Instal·lacions Municipals.
Com a norma general es procedirà a la devolució del preu públic satisfet en els supòsits següents:
• Inclemències del temps que impedisquen objectivament l'ús de la instal·lació reservada
en el moment en què vaja a realitzar l'ús o activitat, a estos efectes, correspondrà al personal
adscrit en cada moment a les Instal·lacions Esportives Municipals determinar en cada cas si les
circumstàncies climatològiques impedixen l'ús o realització de l'activitat.
• Realització d'obres en les instal·lacions que impedisquen l'ús o realització de l'activitat.
• Lesió (o malaltia) justificada, comunicada amb almenys 24 hores d'antelació al dia en què
vaja a realitzar-se l'ús o activitat.
• Qualsevol altra circumstància imputable a l'administració que impedisca l'ús de la
instal·lació esportiva.

ARTICLE 9é.- ALTRES CONSIDERACIONS.
1. Les bonificacions no seran acumulables. S'aplicarà aquella que siga més beneficiosa per al
ciutadà. Així mateix, no podran ser aplicables als preus públics o descomptes ja tipificats
específicament.
2. Les exempcions o bonificacions no implicaran l'atorgament de preferències com a usuaris.

3. En el cas de lloguer d'una instal·lació esportiva municipal per a un ús col·lectiu, serà necessari
que tots els seus integrants reunisquen els requisits per a l'aplicació de la bonificació
corresponent, aplicant-se en cas contrari la tarifa normal.
4. La utilització i la prestació de servicis en les Instal·lacions Esportives Municipals amb reserva i
exclusivitat, donarà dret a l'ús sense càrrec d'elements comuns de les instal·lacions com a
vestuaris, dutxes i taquilles, no incloent material fungible.
5. S'entendrà com a hora d'ús d'instal·lació esportiva municipal, el temps efectivament empleat,
sense incloure en eixe temps l'ús dels vestuaris pel temps estrictament imprescindible per a
procedir a la neteja personal i canvi d'indumentària.

ARTICLE 10é.- PARTICIPACIÓ EN LA RECAPTACIÓ.
1. Com a norma general queda prohibida a altres Entitats o Organismes independents d'esta
Corporació, la percepció de quotes d'entrada per assistència a qualsevol classe de competicions o
espectacles esportius, que tinga lloc en les Instal·lacions Esportives Municipals, si bé podran
realitzar el cobrament de quotes per entrades les Entitats inscrites en el Registre municipal
d'Associacions Esportives.
2. En cas d'autoritzar l'ús d'una Instal·lació Esportiva Municipal a qualsevol entitat privada o
particular que fixen quotes de participació per a l'obtenció d'ingressos amb motiu de l'activitat, esta
haurà d'abonar el 50% del que recapta.
Quan es tracte de col·lectius sense ànim de lucre, els ingressos podran revertir en l'entitat
organitzadora al 100%, amb un informe previ motivat i autorització de l'Ajuntament, havent de
justificar la destinació dels ingressos obtinguts.
3. L'entitat que organitze l'esdeveniment, queda obligada al compliment del que establix la
legislació vigent sobre espectacles públics, Reglament General de les Instal·lacions Esportives
Municipals de l'Ajuntament d'Almussafes, de la legislació vigent en matèria d'organització
d'Espectacles i Activitats Recreatives i la resta de condicions que així es requerisquen.

ARTICLE 11é.- NORMES DE GESTIÓ.
1. El pagament del preu públic es realitzarà en la pròpia Instal·lació Municipal o bé en el lloc i
forma que establisca l'Ajuntament d'Almussafes.
2. Amb caràcter general el pagament del preu públic es realitzarà sempre amb anterioritat a l'ús de
les Instal·lacions Municipals o servicis esportius.
3. El pagament del preu públic es podrà realitzar en efectiu, per mitjà de domiciliació bancària,
ingrés en entitat bancària, targeta de crèdit, sistema telemàtic o qualsevol altre que determine
l'Ajuntament d'Almussafes, i que podrà variar en funció del servici o Instal·lació Esportiva
Municipal on es preste.
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ARTICLE 12é.- RESPONSABILITATS, INFRACCIONS I SANCIONS.
1. Els ciutadans faran un ús de les Instal·lacions Municipals adequat al seu fi, naturalesa i
característiques. Si estes patiren d'algun defecte ho comunicaran al personal de les mateixes.
2. Seran responsables els ciutadans de l'incompliment de les obligacions adquirides per mitjà de
l'autorització i, en concret, de les normatives d'ús de les Instal·lacions Municipals. La no utilització
del recinte esportiu, per als fins sol·licitats, la pertorbació de l'orde en el seu interior, la producció
de desperfectes, ruptures o danys generals causats a les Instal·lacions Esportives Municipals,
elements i materials com a conseqüència de la mala utilització o conducta negligent o dolosa,
generarà l'obligació de l'abonament dels costos de reparació que procedisquen, així com els
possibles danys i perjuís; si els usuaris o autors foren menors d'edat tal responsabilitat recaurà en
els pares o tutors, d'acord amb els articles 154, 206 i següents del Codi Civil.
3. En cap cas serà responsable l'Ajuntament d'Almussafes dels danys, personals o materials,
derivats de l'ús de les Instal·lacions Municipals, així com per eventual pèrdua o sostracció
d'objectes o efectes personals.
4. En matèria d'infraccions i sancions serà aplicable l'Ordenança General reguladora dels preus
públics locals i la resta de normativa aplicable.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
La present Ordenança Fiscal deroga l'anterior, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de 12 de maig de 2010.

DISPOSICIÓ FINAL I ENTRADA EN VIGOR
La present ordenança Fiscal va ser aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària
celebrada el dia 17 de maig de 2012, entrant en vigor d'acord amb el que disposa l'article 2n.1 de
l'Ordenança General reguladora dels preus públics locals, i romandrà vigent fins a la seua
modificació o derogació expressa, i concretament:
a) Els preus públics establits per als usos de les instal·lacions esportives municipals,
entraran en vigor des de l'endemà de la seua aprovació per la Junta de Govern Local.
b) Els preus públics establits per als servicis i programes esportius de la temporada d'estiu,
des de l'1 de juny de 2012.
c) Els preus públics establits per als servicis i programes esportius de la resta de temporada, des
de l'1 de setembre de 2012.
ANNEX I.- PREUS PÚBLIC DE LES IEM I SERVICIS.
UTILITZACIÓ ORDINÀRIA DE LES IEM
USOS UNITARIS (preu per hora o fracció)
A.- INSTAL·LACIONS DEL
POLIESPORTIU
Pista de tenis/frontó/frontó cobert per hora
Pista exterior handbol/bàsquet per hora

CARACTERÍSTIQUES

TARIFA

Sense llum

2,10 €

Amb llum

3,70 €

Sense llum

5,10 €

Amb llum

7,20 €

CARACTERÍSTIQUES

TARIFA

Dilluns a divendres

2,30 €

Dissabtes, diumenges i
festius

2,70 €

Dilluns a divendres
Entrada xiquets de 3 fins a 8 anys, jubilats,
Dissabtes, diumenges i
pensionistes i minusvàlids x 33%.
festius

1,30 €

Bo 30 banys

Tots els dies

50,00 €

Individual

20,00 €

B.- PISCINES ESTIU
Entrada Adult

Passes per a tota la temporada estival Familiar 2 membres
(sols per a empadronats i/o naturals Familiar 3 o + membres
d’Almussafes)
Jubilats, pensionistes
minusvàlids +33%

Entrada adult nocturna

Nocturn sense passe
d’estiu
Nocturn
d’estiu

amb

passe

Nocturn sense passe
Entrada xiquets de 3 a 8 anys, jubilats, d’estiu
pensionistes i minusvàlids x 33% nocturna Nocturn amb passe
d’estiu
C.- CAMPS DE FUTBOL

CARACTERÍSTICA

1,50 €

30,00 €
40,00 €
10,00 €
4€
2,5 €
3€
1,5 €
TARIFA

Camp de futbol 11 i de futbol 7 de terra per Sense llum
hora
Amb llum

10,00 €

Bo de 10 hores per a camps de futbol 11 i Sense llum
futbol 7 de terra
Amb llum

80,00 €

20,00 €
160,00 €

Camp de futbol 11 de gespa artificial per Sense llum
hora
Amb llum

50,00 €

Bo de 10 hores camp de futbol 11 de Sense llum
gespa artificial
Amb llum

400,00 €

Camp de futbol 7 de gespa artificial per Sense llum
hora
Amb llum

25,00 €

Bo de 5 hores camp de futbol 7 de gespa Sense llum
artificial
Amb llum

106,00 €

D.- PISCINA COBERTA

CARACTERÍSTICA

70,00 €
560,00 €
35,00 €
148,00 €
TARIFA
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Adults

2,80 €

Jubilats, pensionistes i
minusvàlids +33%

1,40 €

Adults
Bo 10 banys (Caducitat 2 mesos). Ús
Jubilats, pensionistes i
transferible.
minusvàlids +33%

24,00 €

Adults
Bo 20 banys (Caducitat 4 mesos). Ús
Jubilats, pensionistes i
transferible.
minusvàlids +33%

42,00 €

Entrada diària

12,00 €

21,00 €

Individual

112,00 €

Bo Anual (Inclou piscina coberta i d’estiu) Familiar 2 membres
Ús personal i intransferible.
Familiar 3 membres

Lloguer carrer
E.- PAVELLÓ COBERT

184,00 €
214,00 €

Familiar 4 i + membres

234,00 €

Sense llum

13,50 €

Amb llum

22,00 €

CARACTERÍSTICA

TARIFA

Pavelló (futbol sala, bàsquet, voleibol, Sense llum
gimnàstica i altres...) per hora
Amb llum

31,00 €

1/3 pavelló. Pista transversal (bàsquet, Sense llum
voleibol, gimnàstica i altres....) per hora
Amb llum

12,50 €

Sense llum

130,00 €

Amb llum

174,00 €

Sense llum

245,00 €

Amb llum

326,00 €

Abonament pavelló 5 hores
Abonament pavelló 10 hores

41,00 €
18,50 €

Sala polivalent/sala aeròbic i fitness, per Sense llum
hora
Amb llum
Disponibilitat de megafonia en
IEM per hora

12,50 €
17,50 €

Pavelló

50,00 €

Altres IEM

20,00 €

F.- PISTES MUNICIPALS DE PADDEL
No Soci

Soci IEM
Soci Club de Tenis

Sense llum Amb llum

Sense llum Amb llum

Horari de 10 a 15 h. de dilluns a divendres

6€

---

6€

---

Hora o fracció 15 a 22 de dilluns a
divendres Dissabtes i diumenges

10 €

13 €

8€

11 €

BO 10 Hores

85 €

110 €

G.- PISTES MUNICIPALS DE TENIS
No Soci
Sense llum Amb llum

Soci IEM
Soci Club de Tenis
Sense llum Amb llum

Horari de 10 a 15 h. de dilluns a divendres

2,50 €

---

2,50 €

---

Hora o fracció 15 a 22 de dilluns a
divendres Dissabtes i diumenges

4,50 €

7,00 €

3,50 €

6,00 €

BO 10 Hores

38,00 €

60,00 €

MONEDER ELECTRÒNIC: Servici que sorgix amb l'aplicació deporweb de reserves on-line de
qualsevol de les instal·lacions esportives municipals. Tipus:
1. Moneder electrònic de 50 €: s'aplicarà un descompte del 10 %.
Preu públic 45 €.
2. Moneder electrònica de 100 €: s'aplicarà un descompte del 15 %.
Preu públic 85 €.

PRESTACIÓ DE SERVICIS I PROGRAMES ESPORTIUS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
A.- SOCI IEM

CARACTERÍSTICA

TARIFA

Possibilitat d’utilitzar totes les
IEM. Trimestral.
Piscina coberta, piscina d’estiu,
gimnàs de musculació. 50%
dte. en el preu públic de
qualsevol
servei
esportiu
regulat
en
la
present
ordenança. Preu trimestral.

Individual

61,00 €

Familiar 2 membres

86,70 €

Familiar 3 membres

122,50 €

Familiar 4 i + membres

138,00 €

B.- PISCINES D’ESTIU

CARACTERÍSTICA

TARIFA

Curs natació mensual adults i Tres dies setmana
xiquets (juliol i agost). 45
Dos dies setmana
minuts

25,50 €

Curs natació mensual jubilats, Tres dies setmana
pensionistes i discapacitats
Dos dies setmana
+33% (juliol i agost). 45 minuts

12,75 €

C.- PISCINES COBERTES

8,75 €

CARACTERÍSTICA

Adults i xiquets
Cursos trimestrals. 2 dies a la
Jubilats,
pensionistes
setmana, de 45’.
minusvàlids +33%
Cursos trimestrals. 3 dies a la
setmana, de 45’.

17,50 €

TARIFA
49,00 €
i

Adults i xiquets
Jubilats,

pensionistes

24,50 €
71,50 €

i

35,75 €
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minusvàlids +33%
Adults i xiquets

Cursos trimestrals. 1 dia a la
setmana, de 45’.

Jubilats,
pensionistes
minusvàlids +33%

D.- PAVELLÓ POLIESPORTIU CARACTERÍSTICA
Gimnàstica Adults. Anual

25,50 €
i

12,75 €
TARIFA

Dos dies setmana

31,00 €

Gimnàstica persones majors Tres dies setmana
(3ª edat)
Dos dies setmana

Gratuït

Gimnàstica
terapèutica Adults general
especial per a persones amb
fibromiàlgia
i
patologies Persones amb
similars. 2 hores setmanals, fibromiàlgia
trimestral

27,00 €

Aeròbic, Funky i tota activitat Adults
físic recreativa per a adults en
Jóvens
sec
Trimestral.
3
hores
setmana trimestre.

45,00 €

Aeròbic, Funky, i tota activitat
Adults
físic recreativa per a adults en Jóvens
sec 2 hores setmana trimestre.

30,00 €

Gratuït

13,50 €

27,00 €

18,50 €

Ball de saló adults, Pilates i
tota activitat físic recreativa per
Adults
a adults en sec 1,5 hores
setmana trimestral

27,00 €

Musculació trimestral matins

Tots els dies setmana

45,00 €

Musculació
vesprades

Tots els dies setmana

trimestral

Way Tan Kon per a persones
majos (3ª edat)

48,00 €

Dos dies setmana

Gratuït

Programes
escolars
psicomotricitat,
activitat
Escolars
oliesportiva, etc.) 2 hores a la
etmana, trimestral

12,50 €

Balls de saló, aeròbic i
activitats rítmiques per a
Escolars
escolars 1 hora setmana,
trimestral

12,00 €

Lliga local de futbol sala per
Anual
adults, per equip

510,00 €

E.- ALTRES
Pèrdua carnet de
sol·licitud duplicat

CARACTERÍSTICA
IEM

i

TARIFA
2,00 €

Bonificació del 50 %, per als desempleats d'Almussafes que siguen beneficiaris segons el present
acord, dels preus públics dels programes assenyalats en el següent quadro, per ser els programes

que consistixen en una implicació positiva per part de la persona que ho sol·licita, així com una
continuïtat en el temps i una atenció constant i personalitzada per monitor qualificat.
PRESTACIÓ DE SERVICIS I PROGRAMES ESPORTIUS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
(TARIFES VIGENTS 2013 SENSE BONIFICACIÓ)
B.- PISCINES D’ESTIU

CARACTERÍSTICA

TARIFA

Curs natació mensual adults i Tres dies setmana
xiquets (juliol i agost).
Dos dies setmana
45 minuts

25,50 €

C.- PISCINES COBERTES

TARIFA

CARACTERÍSTICA

17,50 €

Cursos trimestrals. 2 dies a la
Adults i xiquets
setmana, de 45’.

49,00 €

Cursos trimestrals. 3 dies a la
Adults i xiquets
setmana, de 45’.

71,50 €

Cursos trimestrals. 1 dia a la
Adults i xiquets
setmana, de 45’.

25,50 €

D.- PAVELLÓ POLIESPORTIU CARACTERÍSTICA
Gimnàstica Adults. Anual

Dos dies setmana

Gimnàstica
terapèutica
especial per a persones amb
fibromiàlgia
i
patologies Adults general
similars. 2 hores setmanals,
trimestral
Aeròbic, Funky i tota activitat
Adults
físic recreativa per a adults en
sec
Trimestral.
3
hores
Jóvens
setmana trimestre.

TARIFA
31,00 €

27,00 €

45,00 €
27,00 €

Aeròbic, Funky, i tota activitat
físic recreativa per a adults en Adults
sec 2 hores setmana trimestre.

30,00 €

Ball de saló adults, Pilates i
tota activitat físic recreativa per
Adults
a adults en sec 1,5 hores
setmana trimestral

27,00 €

Musculació trimestral matins

Tots els dies setmana

45,00 €

Musculació
vesprades

Tots els dies setmana

48,00 €

trimestral

Programes
escolars
(psicomotricitat,
activitat
Escolars
poliesportiva, etc.) 2 hores a la
setmana, trimestral

12,50 €
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Balls de saló, aeròbic i
activitats rítmiques per a
Escolars
escolars 1 hora setmana,
trimestral

12,00 €

Tindran la condició de beneficiaris de la present bonificació, aquelles persones que complisquen
els requisits següents:
1. Estar empadronat en el municipi d'Almussafes un mínim d'1 any.
2. Ser major de 18 anys i viure de forma independent (que no estiga inclòs en una altra
unitat familiar).
3. Estar inscrit en el Centre Servef d'Ocupació de Silla com a persona desempleada
demandant d'ocupació. El document a presentar per a justificar este requisit és el Certificat de
situació laboral expedit pel SERVEF (es pot obtindre en l'AUTOSERVEF a disposició dels usuaris
a l'entrada de l'Ajuntament).
4. La inscripció a què es referix el punt anterior, haurà de ser per un període igual o
superior a un any. Es considerarà que complix amb el dit requisit sempre que haja treballat per
períodes inferiors a tres mesos d'ací al dit any. El document a presentar per a justificar este
requisit és el Certificat de períodes d'inscripció del SERVEF. El document a aportar per a aquelles
persones que hagen treballat menys de 3 mesos en l'últim any és la Vida Laboral Actualitzada.
La bonificació es farà extensiva als descendents i persones a càrrec dels beneficiaris, que siguen
menors de 25 anys. Serà aplicable també als descendents i persones a càrrec dels beneficiaris els
majors de la dita edat, quan tinguen un grau de discapacitat superior al 33%.
Esta bonificació no serà acumulable a cap altra.
ANNEX II
Per a l'aplicació dels suplements de llum en les instal·lacions esportives municipals, es tindrà en
compte la següent taula horària, que l'Observatori Astronòmic Nacional del Ministeri de Foment,
establix l'hora oficial de l'ocàs en cada dia de l'any.
Per a la seua correcta aplicació s'establirà una mitja mensual tal com queda reflectit a la graella 2,
que tindrà en compte els diferents canvis horaris que es realitzen durant l'any en curs.
VALÈNCIA
EIXIDA I POSTA DE SOL Observatori
Astronòmic Nacional
Latitud i longitud: 39 28 20, - 0 22 29
Institut Geogràfic Nacional
Any 2012 Hora oficial en la península i Balears
Ministeri de Foment, Espanya
Dia Gener Febrer Març Abril Maig Juny Julio Agost Septiem. Octubre Novemb. Desemb.
Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort ocàs Ort
ocàs Ort ocàs
hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm h
m hm hm hm hm
1 822 1748 810 1821 734 1854 745 2026 702 2055 636 2123 638 2133 701 2114 730 2032
758 1944 730 1800 803 1738

2 822 1749 809 1822 733 1855 744 2027 701 2056 636 2124 639 2132 702 2113 731 2030
759 1942 731 1759 804 1738
3 822 1750 808 1823 731 1856 742 2028 700 2057 635 2124 639 2132 703 2112 732 2029
800 1940 732 1757 805 1738
4 822 1751 807 1824 730 1857 741 2029 659 2058 635 2125 640 2132 704 2110 733 2027
801 1939 733 1756 806 1738
5 822 1751 806 1826 728 1858 739 2030 658 2059 635 2126 640 2132 705 2109 734 2026
802 1937 734 1755 807 1738
6 822 1752 805 1827 727 1859 738 2031 656 2100 635 2126 641 2131 706 2108 735 2024
803 1936 736 1754 808 1738
7 822 1753 804 1828 725 1900 736 2032 655 2101 634 2127 642 2131 707 2107 736 2023
804 1934 737 1753 809 1738
8 822 1754 803 1829 723 1901 734 2033 654 2102 634 2127 642 2131 708 2106 736 2021
805 1933 738 1752 809 1738
9 822 1755 801 1830 722 1903 733 2034 653 2103 634 2128 643 2130 709 2105 737 2019
806 1931 739 1751 810 1738
10 822 1756 800 1832 720 1904 731 2035 652 2104 634 2128 643 2130 710 2103 738 2018
807 1930 740 1750 811 1738
11 821 1757 759 1833 719 1905 730 2036 651 2105 634 2129 644 2130 711 2102 739 2016
808 1928 741 1749 812 1738
12 821 1758 758 1834 717 1906 728 2037 650 2106 634 2129 645 2129 711 2101 740 2014
809 1926 742 1749 813 1738
13 821 1759 757 1835 716 1907 727 2038 649 2107 634 2130 646 2129 712 2059 741 2013
810 1925 743 1748 813 1738
14 821 1800 756 1836 714 1908 725 2039 648 2108 634 2130 646 2128 713 2058 742 2011
811 1924 745 1747 814 1739
15 820 1801 754 1837 712 1909 724 2040 647 2109 634 2130 647 2128 714 2057 743 2010
812 1922 746 1746 815 1739
16 820 1802 753 1838 711 1910 722 2041 646 2110 634 2131 648 2127 715 2055 744 2008
813 1921 747 1745 815 1739
17 820 1804 752 1840 709 1911 721 2042 646 2111 634 2131 649 2126 716 2054 745 2006
814 1919 748 1745 816 1740
18 819 1805 751 1841 708 1912 720 2043 645 2112 634 2131 649 2126 717 2053 746 2005
815 1918 749 1744 817 1740
19 819 1806 749 1842 706 1913 718 2044 644 2113 634 2132 650 2125 718 2051 747 2003
816 1916 750 1743 817 1740
20 818 1807 748 1843 705 1914 717 2045 643 2113 634 2132 651 2124 719 2050 747 2001
817 1915 751 1743 818 1741
21 818 1808 747 1844 703 1915 715 2046 642 2114 635 2132 652 2124 720 2049 748 2000
818 1914 752 1742 818 1741
22 817 1809 745 1845 701 1916 714 2047 642 2115 635 2132 653 2123 721 2047 749 1958
819 1912 754 1742 819 1742
23 816 1810 744 1846 700 1917 713 2048 641 2116 635 2132 653 2122 722 2046 750 1956
820 1911 755 1741 819 1742
24 816 1811 743 1848 658 1918 711 2049 640 2117 635 2133 654 2121 723 2044 751 1955
821 1910 756 1741 820 1743
25 815 1813 741 1849 757 2019 710 2050 640 2118 636 2133 655 2120 724 2043 752 1953
822 1908 757 1740 820 1744

203

26 814 1814 740 1850 755 2020 709 2051 639 2118 636 2133 656 2120 725 2041 753 1952
823 1907 758 1740 820 1744
27 814 1815 738 1851 753 2021 707 2051 639 2119 636 2133 657 2119 725 2040 754 1950
824 1906 759 1739 821 1745
28 813 1816 737 1852 752 2022 706 2052 638 2120 637 2133 658 2118 726 2038 755 1948
726 1804 800 1739 821 1746
29 812 1817 735 1853 750 2023 705 2053 638 2121 637 2133 659 2117 727 2037 756 1947
727 1803 801 1739 821 1746
30 811 1819
749 2024 703 2054 637 2121 638 2133 700 2116 728 2035 757 1945 728
1802 802 1738 822 1747
31 810 1820
747 2025
637 2122
700 2115 729 2034
729 1801
822 1748
hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm h
m hm hm hm hm
S'ha considerat l'horari avançat des de l'últim diumenge de març a l'últim diumenge d'octubre. Les
coordenades vénen donades en graus, minuts i segons, sent la longitud positiva A l'Est i negativa
a l'Oest del meridià zero.
MES

Hora establerta per al preu públic amb llum

GENER

18:00 h

FEBRER

18:30 h.

MARÇ fins a l’últim diumenge del mes

19:00 h.

MARÇ des de l’últim diumenge/ABRIL

20:30 h.

MAIG

21:00 h.

JUNY

21:30 h.

JULIOL

21:30 h.

AGOST

21:00 h.

SETEMBRE

20:00 h.

OCTUBRE fins a l’últim diumenge del
mes

19:30 h.

OCTUBRE
des
de
diumenge/NOVEMBRE

18:00 h.

DESEMBRE

l’últim

17:30 h.

ANNEX III
SOL·LICITUD DE RESERVA I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
SOLICITUD DE RESERVA Y USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
Sol·licitant /
Solicitante
Nom /
Nombre

I altres / Y otros (marcar en cas de petició col·lectiva /
marcar en caso de petición colectiva)
Document /
Documento

Actuant en nom i representació de / Actuando en nombre y representación
de
Nom /
Document /
Nombre
Documento
Dades per a notificacions / Datos para notificaciones
Titular de l’adreça
Titular de la dirección
Adreça / Dirección
Municipi / Municipio
CP
Telèfon Fix / Teléfono
Fax
Fijo
Telèfon mòbil /
Teléfono Móvil
Adreça electrònica
Correo electrónico
Rebut de
Correu electrònic
Idioma
Valencià Castellà
notificacions
Domicili
Idioma
Valenciano
Recibo de
Correo electrónico
Castellano
notificaciones
Domicilio
Fets i raons / Hechos y razones:
Que per realitzar l'activitat consistent en
Que para realizar la actividad consistente en
Entrenament / Entrenamiento
Competición / Competición
Altres/Otras:
…............................................................................................................................
(Si cal, pot utilitzar el revers o un full adiccional / Si es preciso, puede utilizar el
reverso o una hoja adicional)
Sol·licita / Solicita
□ Entrenament-altres/ Entrenemiento u otros
Horari/horario________________________________________
Periode entrenament/Periodo de entrenamiento __/__/ 201_ , __/__/ 200_
□ Utilització(Reunions, etc)/Utilización (reuniones,etc)
Dia sol.licitat/ Día solicitado_
Hora________________
□ Competició/Competición
Horari/horario______________________________________
___________________
Periode
competició/Periodo
de
competición
__/__/201_,__/__/201_
□ Competició puntuaL/Competición Puntual
- Dia competició/ Dia competición
Hora _________________
Material necessari /material necesario
Megafonía/ megafonia □
Retroprojector/ retroproyector □
Equip
de música/ Equipo de música □
Cadires/Sillas nº
Taulers/Tableros nº
Altres/Otros
Desitge rebre informació en relació amb la petició / Deseo recibir información en
relación con la petición
Documents
que
s’adjunten
/
Almussafes,
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Documentos que se adjuntan

__________________________
(Firma)

ANNEX IV

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ/COMPENSACIÓ PREU PÚBLIC ESPORTS
SOLICITUD DEVOLUCIÓN/COMPENSACIÓN PRECIO PÚBLICO DEPORTES
Sol·licitant /
I altres / Y otros (marcar en cas de petició col·lectiva /
Solicitante
marcar en caso de petición colectiva)
Nom /
Document /
Nombre
Documento
Actuant en nom i representació de / Actuando en nombre y representación
de
Nom /
Document /
Nombre
Documento
Dades per a notificacions / Datos para notificaciones
Titular de l’adreça
Titular de la dirección
Adreça / Dirección
Municipi / Municipio
CP
Telèfon Fix / Teléfono
Fax
Fijo
Telèfon mòbil /
Teléfono Móvil
Adreça electrònica
Correo electrónico
Rebut de
Correu electrònic
Idioma
Valencià Castellà
notificacions
Domicili
Idioma
Valenciano
Recibo de
Correo electrónico
Castellano
notificaciones
Domicilio
Fets i raons / Hechos y razones:
Que estant inscrit en l'activitat/s denominada/es …...………………...........
………………………………… i davant l'impossibilitat d'assitir per la següent causa
(marcar allò que procedeixca).
Que
estando
inscrito
en
la/s
actividad/es
denominada/s
….......................................................................................................
y ante la imposibilidad de asistir por la siguiente causa (marcar lo que
proceda).
Malaltia / Enfermedad
Problemes de treball / Problemas de trabajo
Causes imputables a la Administració / Causas imputables a la Administración
(Si cal, pot utilitzar el revers o un full adiccional / Si es preciso, puede utilizar el
reverso o una hoja adicional)
Sol·licita / Solicita
La devolució del preu públic, mitjançant transferència bancària al compte:
La devolución del precio público, mediante tranferencia bancaria a la cuenta:
Entitat / Entidad

Surcursal
D.C.
Núm. Compte / Núm. Cuenta

La compensació del preu públic efectuat pels anomenats cursos, per un altre
d’igual característiques, en acabar les circumstàncies que provoca la meua baixa en
l’activitat.
La compensación del precio público efectuado por los citados cursos, por
otro de iguales características, cuando finalicen las circunstancias que
provoca mi baja en la actividad.
Desitge rebre informació en relació amb la petició / Deseo recibir información en
relación con la petición
Documents
que
s’adjunten
/
Almussafes,
Documentos que se adjuntan
__________________________
(Firma)
Justificant metge / Justificante médico.
Justificant d'empresa / Justificante de la
empresa
MODIFICACIONS:
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2010.
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 17 de maig de 2012.
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 12 d'abril de 2013.
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4.2. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA VENDA DE TAULELLS PER AL PAVIMENT DE
VORERES EN LA POBLACIÓ.
ARTICLE 1er.- Naturalesa i fonament.

De conformitat amb el que establix l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós 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, este Ajuntament establix el preu públic per la venda de taulells per al paviment de
voreres especificat en la quantia continguda en l'article 3 següent que es regirà pel que establix
els articles 41 a 47 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i per la
present Ordenança.

ARTICLE 2n.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta ordenança les persones o entitats que
sol·liciten a l'Ajuntament el bé que es referix l'article anterior.

ARTICLE 3er.- Quantia
El preu per metre quadrat de paviment de terratzo tipus Almussafes de 33x33 cm., serà de 9’92
euros.
En el dit preu estan inclosos tots els impostos que se li apliquen.

ARTICLE 4rt.- Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament del preu públic naix des del moment que l'Ajuntament d'Almussafes
posa a disposició del sol·licitant els taulells en qüestió.
2. D'acord amb el que disposa l'article 46.1 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, junt amb la sol·licitud
l'interessat s'autoliquidarà al preu marcat en l'article 3 i depositarà la quantitat resultant en les
oficines de la Tresoreria municipal o entitat financera col·labora amb este fi.
3. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu el subministrament dels taulells
sol·licitades no es realitze, procedirà la devolució del preu públic depositat amb els corresponents
interessos de demora.
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4. La no realització de l'ingrés una vegada realitzat el subministrament suposarà la utilització del
procediment administratiu de constrenyiment regulat en els articles 97 i següents del Reglament
General de Recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança començarà a aplicar-se el dia que es publique en el “Butlletí Oficial” de la
província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança que va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió
de 31 de març de 1998, inserint-se l'edicte d'aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 101 de 30 d'abril de 1998 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província de València número 157 de 4 de juliol de 1998, romanent vigent en
l'actualitat.

Modificacions:
Adaptació de l'articulat per a l'exercici 2005 al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que es prova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la Llei 58/2.003 de 17
de desembre, General Tributària.
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4.3. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA PRESTACIÓ DE SERVICIS DE CARÀCTER
CULTURAL.
ARTICLE 1er.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb el 41, ambdós 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, este Ajuntament establix el preu públic per la prestació de servicis de caràcter cultural,
especificats en les tarifes contingudes en l'article 3er següent, i que es regiran pel present acord
en el marc de l'ordenança general reguladora dels preus públics locals, que va ser aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessió de 7 d'octubre de mil nou-cents noranta-nou.

ARTICLE 2n.- Obligats al pagament.
Estan obligats del preu públic regulat en el present acord els que es beneficien dels servicis o
activitats culturals, prestats o realitzats per este Ajuntament, excepte els menors de 3 anys.

ARTICLE 3er.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en el present acord serà la fixada en les Tarifes contingudes
en els apartats següents para cada un dels distints servicis o activitats.
Tarifa 1a.- Cinema
-Cines d'adults: 3 euros/sessió (IVA inclòs)
-Cine infantil: 2 euros/sessió (IVA inclòs)
La classificació de cine d'adults o infantil vindrà determinada en la programació cultural.
Tarifa 2a.- Teatre, Música i espectacles semblants
- Espectacles infantils:

3 euros

- Espectacles per a adults:
- Espectacles amb cost fins a 1500 euros:
- Espectacles amb cost entre 1.501 i 3.000 €:
- Espectacles amb cost entre 3.001 i 5.000 €:
- Espectacles amb cost entre 5.001 i 8.000 €,
- Espectacles amb cost entre 8.001 i 12.000 €
- Espectacles amb cost entre 12.001 i 18.000 €
- Espectacles amb cost superior a 18.000 €:

3 euros
5 euros
8 euros
10 euros
12 euros
18 euros
20 euros

Podran ser gratuïtes les representacions teatrals, actuacions musicals i projeccions
cinematogràfiques que s'organitzen amb motiu de la Setmana del Llibre, Setmana per la Igualtat,
Setmana de la Joventut, Setmana de la Tercera Edat, en celebracions festives, socials o culturals
assenyalades o de contingut temàtic i les que tinguen com a públic destinatari els alumnes de
centres educatius locals quan es realitzen dins de l'horari escolar, si així s'acorda per la Junta de
Govern Local.
Igualment seran gratuïtes les actuacions que es realitzen per la Banda Musical.
El caràcter d'obra infantil o per a adults serà determinat per la Regidoria corresponent i s'indicarà
en el programa cultural i si és el cas en els cartells anunciadors.
Es podrà reservar en cada sessió fins a un màxim del 5% de l'aforament del recinte destinat a
invitacions a personalitats polítiques culturals o de qualsevol orde, programadors culturals,
acompanyants de companyies, etc.
El repartiment i distribució d'invitacions queda reservat al Gestor Cultural.
Modalitat “a taquilla” i en este cas el preu públic serà el fixat per la Junta de Govern Local.
Tarifa 3a.- Tallers municipals
1. Per a tots els tallers municipals (manualitats, pintura, ceràmica, teatre, tabal i
dolçaina)
El cost anual de cada curs serà de 30 €, què es pagaràn a raó de 10 €
trimestrals.
2. Altres tallers:
-Amb duració de menys de 40 hores: 20 €
-Amb duració de més de 40 hores: 25 €
Bonificació del 50 %, per als desempleats d'Almussafes que siguen beneficiaris segons esta
proposta, dels preus públics d'aquelles activitats que no s'esgoten en un mer acte, sinó que
consistisquen en la implicació positiva per part de la persona que ho sol·licita i una continuïtat en
el temps. En este sentit la proposta només afecta les accions formatives de l'Àrea de Cultura dels
tallers municipals inclosos en la Tarifa 3.
Tindran la condició de beneficiaris de la present bonificació, aquelles persones que complisquen
els requisits següents:
1. Estar empadronat en el municipi d'Almussafes un mínim d'1 any.
2. Ser major de 18 anys i viure de forma independent (que no estiga inclòs en
una altra unitat familiar).
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3. Estar inscrit en el Centre Servef d'Ocupació de Silla com a persona desempleada
demandant d'ocupació. El document a presentar per a justificar este requisit és el Certificat de
situació laboral expedit pel SERVEF (es pot obtindre en l'AUTOSERVEF a disposició dels
usuaris a l'entrada de l'Ajuntament).
4. La inscripció a què es referix el punt anterior, haurà de ser per un període igual o
superior a un any. Es considerarà que complix amb el dit requisit sempre que haja treballat per
períodes inferiors a tres mesos d'ací al dit any.
El document a presentar per a justificar este requisit és el Certificat de períodes d'inscripció del
SERVEF. El document a aportar per a aquelles persones que hagen treballat menys de 3 mesos
en l'últim any és la Vida Laboral Actualitzada.
La bonificació es farà extensiva als descendents i persones a càrrec dels beneficiaris, que siguen
menors de 25 anys. Serà aplicable també als descendents i persones a càrrec dels beneficiaris els
majors de la dita edat, quan tinguen un grau de discapacitat superior al 33%.
Esta bonificació no serà acumulable a cap altra.
Bonificació del 10% als jóvens menors als jóvens menors de 26 anys, sempre que disposen del
Carnet Jove en vigor.
Bonificació del 20% per a les inscripcions realitzades per famílies nombroses.
Bonificació del 50% per a les persones jubilades, pensionistes i discapacitats, amb minusvalidesa
superior al 33%.
Tarifa 4a.- Visites culturals a la Torre Racef
- Modalitat A: Visita guiada i amb tallers, duració 3 h.

8€/pax

- Modalitat B: Visita guiada amb taller, duració 2 hores

5€/pax

- Modalitat C: Visita

3€

No obstant això, podrà acordar-se la gratuïtat del preu públic quan la visita siga organitzada per
l'Ajuntament i per visites escolars a la localitat.

ARTICLE 4rt.- Pagament del preu públic.
1. El pagament del preu públic per a les sessions de cinema, teatre, música i altres espectacles
semblants s'efectuarà, en metàl·lic, pels interessats en les taquilles municipals habilitades a este
efecte en el moment de retirar l'entrada, i en els horaris establits per a això.
2. El pagament de la matrícula per assistència als tallers municipals es realitzarà una vegada
preinscrits, en el compte corrent que a este efecte s'indique pels servicis culturals. La inscripció
serà definitiva una vegada acreditat el pagament de la matrícula davant dels servicis culturals
municipals.
3. La tarifa de la matrícula serà la mateixa independentment de en que data es comence a assistir
al taller corresponent.

4. Els servicis culturals una vegada cobertes la totalitat de places disponibles para cada un dels
tallers, podrà establir llistes d'espera. En cas de vacant es comunicarà al primer dels inscrits en la
llista d'espera, o següents si no fóra del seu interés, la possibilitat de la seua matriculació en el
taller corresponent, matriculació que es farà efectiva una vegada s'acredite el pagament de la
tarifa establida en l'article anterior.
5. El pagament dels preus públics per visites a la Torre Racef es realitzarà el mateix dia de la
visita, per mitjà d'ingrés en el compte corrent que indiquen els servicis culturals.

DISPOSICIÓ FINAL
El present acord entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per l'òrgan competent, tenint
vigència fins a la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança que va ser aprovada per acord de Comissió Municipal
de Govern, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2000.

Modificacions
Acord de Comissió Municipal de Govern en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2001.
Acord de Comissió Municipal de Govern en sessió ordinària celebrada el dia 20 de setembre de
2001.
Acord de Comissió Municipal de Govern en sessió ordinària celebrada el dia 29 d'octubre de 2003.
Acord de la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2008.
Acord de la Junta de Govern Local de 8 de gener de 2009.
Adaptació de l'articulat per a l'exercici 2005 al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la Llei 58/2003 de 17
de desembre, General Tributària.
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de juliol de 2012.
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 d'abril de 2013.
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 de juny de 2015.
Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2016.
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Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 12 de setembree 2016.
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4.4. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA REALITZACIÓ D'ANÀLISI DE TERRA, FULLS,
AIGUA, MULTIRESIDUS I PROGRAMA D'ABONAT.

ARTICLE 1er.- CONCEPTE.
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb el 41, ambdós del Reial Decret
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
este Ajuntament establix el preu públic per la prestació del servici d'anàlisi de terres agrícoles, fulls
d'arbres de cultiu, aigües per a ús agrari, multiresidus i programes d'abonat, d'acord amb la graella
de tarifes especificades en l'article 3er de la present Ordenança reguladora de preu públic, i que
es regiren per la present Ordenança en el marc de l'Ordenança General reguladora dels preus
públics locals, que va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 7 d'octubre de mil noucents noranta-nou.
L'Ajuntament realitzarà la dits anàlisi a qualsevol cultiu o terreny siti dins del terme municipal
d'Almussafes, independentment del veïnat o no del titular dels cultius o el sol·licitant.
L'Ajuntament realitzarà les anàlisis descrits a cultius i terrenys sitis en els termes contigus sempre
que el sol·licitant o titular del cultiu o terreny siga veí d'Almussafes.

ARTICLE 2n.- OBLIGATS AL PAGAMENT.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en el present acord els que es beneficien del
servici regulat en l'article 1er de la present.
En concret vindrà obligat al pagament qui sol·licite la prestació del servici, sense perjuí de la seua
repercussió al beneficiari.

ARTICLE 3er QUANTIA.
1. La quantia del preu públic regulat en el present acord serà la següent:
a) Anàlisis realitzades a aigües, cultius o terrenys sitis dins del terme municipal
d'Almussafes, impostos inclosos:
-Anàlisi d'aigua 27,90 €
-Anàlisi de sòl 34,86 €
-Anàlisi de fulls 27,90 €
-Anàlisi multiresidus 49,30 €
-Programa d'abonat 5,22 €

b) Anàlisis realitzades a aigües, cultius o terrenys sitis en els termes contigus a
Almussafes:
-Anàlisi d'aigua 44,64 €
-Anàlisi de sòl 55,78 €
-Anàlisi de fulls 44,64 €
-Anàlisi multiresidus 78,88 €
-Programa d'abonat 8,35 €
2.Per a la realització de l'anàlisi corresponent s'exigirà el depòsit previ de la quantitat regulada en
les tarifes anteriors.
El sol·licitant junt amb la sol·licitud presentarà el corresponent resguard d'ingrés del depòsit previ
d'acord amb els models que aprove l'Ajuntament.
3. Sense el depòsit l'Ajuntament no prestarà el servici sol·licitat.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per la Comissió municipal
de Govern, romanent vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.

DILIGÈNCIA
Per a fer constar que la present Ordenança va ser aprovada per acord de Comissió Municipal de
Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de gener de 2.004

Modificacions
Adaptació de l'articulat per a l'exercici 2.005 al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que es prova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la Llei 58/2.003 de 17
de desembre, General Tributària.
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