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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1r. Fonament legal
Aquest Ajuntament, de conformitat amb l'article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que li confereix esta, pel que fa a la
fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'impost sobre béns
immobles, previst en l'article 60.1, a), de l’esmentada Llei, l'exacció del qual s'efectuarà amb subjecció al
que disposa esta Ordenança i en la Fiscal General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals.
Article 2n. Elements de la relació tributària fixats per la Llei.
La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la
base de tributació, l'aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de
l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula segons els
preceptes continguts en la subsecció 2n, de la secció 3r, del capítol segon, del títol II de l’esmentada Llei
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3r. Tipus impositius i quota
Segons l'article 73 de la citada Llei, el tipus impositiu es fixa:
A) En béns de naturalesa urbana: 0,78%.
B) En béns de naturalesa rústica: 0,30%
Article 4t.
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable:
a) En els béns de naturalesa urbana, el tipus de gravamen de 0,78%, totalitzat en l'apartat A) de
l'article anterior.
b) En els béns de naturalesa rústica, el tipus de gravamen del 0,30%, totalitzat en l'apartat B) del
mateix article anterior.
Article 5. Bonificacions:
1.- Gaudiran d'una bonificació del 90 per cent de la quota íntegra els béns immobles de naturalesa
urbana que constituïsquen la vivenda habitual del subjecte passiu beneficiari, que en la data de meritació de
l'impost ostenten la condició de titulars de família nombrosa de qualsevol categoria.
La bonificació tindrà caràcter pregat, havent de sol·licitar-se, respecte de cada exercici, fins al dia
15 de febrer d'aquest.
El termini d'aplicació d'esta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en
què se sol·licite, i es mantindrà vigent mentre el subjecte passiu tinga la condició de titular de família
nombrosa.
La sol·licitud es formularà en el model oficial aprovat per l'Ajuntament, acompanyada per la
fotocòpia del DN. del subjecte passiu sol·licitant i la fotocòpia del document acreditatiu de la condició de
titular de família nombrosa d'aquest.
2.- Gaudiran de bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’impost, sempre que així se
sol·licite prèviamente pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixen l’objecte
de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
3.- Gaudiran de bonificació del 50% de la quota íntegra els béns immobles de naturalesa urbana en
regim de Vivendes de Protecció Oficial (VPO), durant els tres períodes impositius següents a l’atorgament
de la qualificació definitiva. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuarse en qualsevol moment anterior a l’acabament d’eixos tres períodes i tindran efectes, si és el cas, des del
període impositiu següent al que se sol·licite.
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4.Gaudiran de bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost, de conformitat amb l’article 74.1
del RDL 2/2004, TRLRHL, els solars i terrenys ubicats en els sectors 7.1, 7.2 i 14 del Pla General
d’Ordenació Urbana vigent aprovat definitivament per la Conselleria d’Urbanisme i Transport en sessió de
30 de juliol de 2002 per que sent terrenys classificats d’urbans no s’ha procedit encara a la seua
urbanització efectiva.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació es mantindrà vigent mentre duren les condicions de la no
urbanització efectiva dels sectors indicats.
5.1 Podran gaudir d’una bonificació del 40 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles destinats a vivendes i garatges (residencial) on s’instal·le un sistema d’aprofitament elèctric de
l’energia solar per a autoconsum amb una potència nominal mínima de 2 kW.
5.2 Podran gaudir d’una bonificació del 15 per cent de la quota íntegra de l’impost quan s’instal·le en
béns immobles destinats a activitats econòmiques (no residencia):
-industria , si la instal·lació cobreix el mínim de 10 kw.
-comerç i serveis , si la instal·lació cobreix un mínim de 5kw.
Aquestes bonificacions es concediran per un període de cinc anys i es mantindran mentre es done
compliment a les condicions d’atorgament. La bonificació serà d’aplicació a partir del període impositiu
següent al de la sol·licitud. Aquesta bonificació no serà aplicable quan la instal·lació dels sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siga obligatòria en compliment de la normativa
urbanística, municipal o sectorial.
En cas d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu definides d'acord amb l'article 3 m) del Reial Decret
244/2019, del 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l'autoconsum d'energia elèctrica, s'haurà d'aportar l'acord privat entre els consumidors vinculats a una
instal·lació d'autoconsum col·lectiva, en el qual s'identifique la participació en la instal·lació d'autoconsum i
la referència cadastral de l’immoble que es vincula a la instal·lació.
La bonificació de l’IBI es realitzarà sobre cadascun dels immobles que hauran de complir el requisits
assenyalats en el present article.
• La bonificació màxima serà de 300 euros anuals de la quota íntegra.
• Aquesta bonificació és compatible solament amb les bonificacions per família nombrosa o per vivenda
VPO, no podent superar entre les dues el 60% de la quota íntegra de l’impost ni el màxim de 300 €.
Per accedir a aquestes bonificacions s’ha d’estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals.
Per a poder gaudir de les bonificacions indicades s’haurà de presentar el certificat de la instal·lació
realitzada per un instal·lador autoritzat i, si fóra necessari projecte, el certificat final d'instal·lacions signat pel
tècnic competent. Així mateix, caldrà aportar el pagament de la taxa d'obres i del ’ICIO, i també la factura de
la instal·lació.
Els serveis municipals de recaptació sol·licitaran informe als serveis tècnics municipals. L’Ajuntament podrà
requerir a l’interessat qualsevol altra documentació que, a judici dels serveis municipals, puga ser
considerada vàlida i suficient per al reconeixement dels beneficis tributaris a què es refereix aquesta
Ordenança.
Article 6è.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2006, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 8 de
novembre de 2005.
L'Alcalde.
Ajuntament de l’Alcúdia
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Article 1r.- FONAMENT LEGAL.
Aquest Ajuntament, de conformitat amb l'article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que li conferix esta, pel que fa a la
fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, previst en l'article 60.1,b) de l'esmentada Llei, exacció que s'efectuarà amb subjecció al que
està previst en esta Ordenança i en la Fiscal General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs
Locals.
Article 2n.- ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LA LLEI
La naturalesa de l'impost, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passiu i de la
base de la tributació, l'aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de
l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, és regula segons els
preceptes continguts en la Subsecció 3a., de la Secció 3a., del Capítol segon, del Títol I de l'esmentada Llei
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3r.- QUOTA TRIBUTÀRIA
Les quotes tributàries a exigir per aquest impost seran les mínimes fixades en els tarifes vigents, aprovades
pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, en relació amb les activitats empresarials
(industrials, comercials i de serveis i mineres) i a les activitats professionals i d'artistes; i pel Reial Decret
Legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel que fa a l'activitat de ramaderia independent, modificades amb:
Aplicació de l'Índex de Situació:
- Aplicació de l'Índex de Situació per als carrers i les vies públiques compreses en el Pla Parcial del
Sector 2, Sector 5, Sector 8, Sector 13 i al Sector Nord: 0,85.
- Aplicació de l'Índex de situació per al carrer Montortal i per al carrer Torreta de Montortal: 0,95.
- Aplicació de l'Índex de situació per als carrers i vies públiques compreses en el Pla Parcial del
Sector 1: 1,05.
- Aplicació de l'Índex de situació per al carrer Sant Antoni, carrer Major, Plaça del País Valencià,
Avda. Ausiàs March, carrer Joan Baptista Osca (números de l’1 al 5 i número 14), Avda. Verge
d’Oreto (números 2 a 4) i Avda. Antonio Almela (números d’1 a 9 i de 2 a 10 i números 51 i 71):
2,50.
Aplicació de l'Índex de situació per a la resta de carrers i vies públiques no relacionats en els
apartats anteriors: 1,25.
Article 4t.- VIGÈNCIA
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Article 1r. FONAMENT LEGAL
Aquest Ajuntament, de conformitat amb l'article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que li conferix esta, pel que fa a la
fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica, previst en l'article 60.1, c), de l’esmentada Llei, l'exacció del qual s'efectuarà amb
subjecció al que disposa esta Ordenança i en la Fiscal General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de
Tributs Locals.
Article 2n. ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LA LLEI
La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la base
de tributació, l'aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de
l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula segons els
preceptes continguts en la subsecció 4t, de la secció 3r, del capítol segon, del títol II de l’esmentat Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3r. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària a exigir per aquest impost serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat 1
de l'article 96 de l’esmentada Llei, incrementades en el coeficient que, de conformitat amb l'apartat 4
d’aquest article, es fixa en 1,64, i es concreten les tarifes en les quanties següents:
Potència i classe de vehicle euros
A) Turismes:
Euros
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De més de 12 a 15,99 cavalls fiscals
De més de 16 a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions:
De menys de1.000 quilograms de càrrega útil
De1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de1.000 quilograms i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) Altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125cc
Motocicletes de més de 125 a 250cc
Motocicletes de més de 250 a 500cc
Motocicletes de més de 500 a 1.000cc
Motocicletes de més de 1.000cc
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20,71
55,89
118,00
146,98
200,08
136,63
194,57
243,21
69,36
136,63
194,57
243,21
28,98
45,54
136,63
28,98
45,54
136,63
7,25
7,25
12,43
24,85
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99,37
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2. Fent ús de la possibilitat d’aplicar una bonificació per als vehicles catalogats d’històrics o
aquells que tinguen una antiguetat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la seua
matriculació, segons estableix l’article 96.6.c de l Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals , sobre la quota tributària resultant d’aplicar les tarifes de
l’apartat anterior, s’establirà una bonificació del 25 per cent als vehicles amb una antiguetat d’entre
25 i 29 anys, del 40 per cent als vehicles amb un antiguetat d’entre 30 i 34 anys i del 50 per cent
als vehicles amb una antiguetat de 35 i més de 35 anys.
3. Així mateix, s’aplicarà una bonificació del 90 per cent durant el primer exercici de permanència
completa en el padró municipal de vehicles de tracció mecànica, del 50 per cent durant el segon exercici i
del 20 per cent en els anys successius, a aquells vehicles amb etiqueta energètica “A” segons estableix el
Reial Decret 837/2002.
4. Igualment, s’aplicarà una bonificació del 50 per cent a aquells vehicles els titulars dels
quals siguen majors de 65 anys en el moment de la meritació de l’impost i a més a més els seus
ingressos totals es composen únicament d’una pensió mínima no contributiva.
5. Estaran exempts de la quota d’aquest impost els vehicles matriculats a nom de persones amb
discapacitat per al seu ús exclusiu, mentre es mantinguen les circumstàncies de la seua discapacitat, tant
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es
considera persona amb discapacitat qui tinga aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar
el certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per a la
qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest
serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. Un mateix titular no podrà gaudir d’aquesta
exempció en més d’un vehicle al mateix temps.
L’aplicació d’aquestes bonificacions tindrà caràcter rogat, devent-se sol·licitar a instàncies de
l’interessat abans del 15 de febrer respecte de l’exercici inicial a aplicar-se, aportant el mateix, la fitxa
tècnica del vehicle, amb la revissió de l’Inspecció Tècnica de Vehicles en vigor, així com l’últim rebut de
l’assegurança obligtòria per a aquest tipus de vehicles.

Article 4t.
S'establix, com a instrument acreditatiu del pagament de l'impost, rebut.
Vigència
Article 5é.
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, que consta de cinc articles, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària
celebrada el dia 2 de novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.

Ordenances Fiscals 2021
-7-

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Capítol I.
Article 1r. FET IMPOSABLE
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 com a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o
de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els referits béns.
2. El títol a què es referix l'apartat anterior podrà consistir:
a) Negocio jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negocio jurídic "ínter-vivos", siga de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
Article 2n.
Estan subjectes a aquest impost tots els terrenys que hagen de tenir la consideració d’urbans a efectes de
l’IBI, amb independència del fet que estiguen o no recollits en el Cadastre o en el Padró d’eixe impost.
Article 3r.
No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la
consideració de rústics a efectes de l'impost sobre béns immobles.
Capítol II
Article 4t. EXACCIONS
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten com a conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions
que al seu favor i en paga d'elles es verifiquen i les transmissions que es facen als cònjuges en
paga dels seus havers comuns.
b) La constitució i transmissió de qualsevol drets de servitud.
c) Les 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.
Article 5é.
Estan exempts d'aquest impost, així mateix, els increments de valor corresponents quan la condició de
subjecte passiu recaiga sobre les següents persones o entitats:
a) L'Estat i els seus Organismes Autònoms de caràcter administratiu.
b) La Comunitat Autònoma de València, la Província de València, així com els Organismes
Autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats expressades.
c) El municipi de la imposició i les entitats locals integrades en aquest o que formen part d'ell, així
com els seus respectius organismes autònoms de caràcter administratiu.
d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o benefico-docents.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Montepíos constituïdes segons el
que preveu la Llei 33/1984, de 2 d'agost.
f) Les persones o entitats al favor de les quals es troba reconeguda l'exempció de tractats o de
convenis internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives revertibles pel que fa als terrenys afectes a aquests.
h) La Creu Roja Espanyola.
Capítol III
Article 6é. SUBJECTES PASSIUS.
Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost :
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini, a títol lucratiu, l'adquiridor del terreny o la persona en el favor de la qual es
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

Ajuntament de l’Alcúdia
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b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini, a títol onerós, el transmissor del terreny o la persona que constituïsca o
transmeta el dret real de què es tracte.
Capítol IV.
Article 7é. BASE IMPOSABLE.
1. La base imposable d'aquest 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 de la meritació el percentatge que corresponga en funció del nombre d'anys durant els
quals s'haguera generat l’esmentat increment.
3. El percentatge anteriorment esmentat 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: 3,0%.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2,8%.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,6%.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,4%.

Article 8é.
Als efectes de determinar el període de temps en què es genere l'increment de valor, es prendrà tan sols
els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny que es tracte o de la
constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitador del domini sobre aquest i la
producció del fet imposable d'aquest impost, sense que es tinguen en consideració les fraccions d'any.
En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any.
Article 9é.
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor d’estos el temps de la
meritació d'aquest impost que tinga fixats l’esmentat moment a l’efecte de l'impost sobre béns immobles.
Article 10é.
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 a aquest, el valor dels referits drets calculats segons les regles següents:
A) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el valor equivaldrà a un 2% del valor cadastral del
terreny per cada any de duració d'aquest, sense que puga excedir el 70% de l’esmentat valor cadastral.
B) Si l'usdefruit fóra vitalici el valor, en el cas que l'usdefruit tinguera menys de vint anys, serà equivalent al
70% del valor cadastral del terreny, minorant-se esta quantitat en un 1% per cada any que excedisca de
l’esmentada edat, fins al límit mínim del 10 % 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% del valor cadastral del terreny usufructuat.
D) Quan es tramita un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres A),B) i C)
anteriors s'aplicarà sobre el valor cadastral del terreny al temps de l’esmentada transmissió.
E) Quan es transmeta el dret de nua propietat el valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del
terreny i el valor de l'usdefruit, calculat aquest últim segons les regles anteriors.
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F) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulte d'aplicar al 75% 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 o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors del domini distint dels
enumerats en les lletres A),B),D) i F) d'aquest article i en el següent es considerarà com a valor d’estos, als
efectes d'aquest impost:
a) El capital, el preu o el valor pactat en 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) Aquest últim, si aquell fóra menor.
Article 11é.
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 sota 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 d'aquest, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulte d'establir la proporció entre
la superfície o volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificats una
vegada construïdes aquelles.
Article 12é.
En els supòsits d'expropiació forçosa el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que
corresponga al valor del terreny.
Capítol V. Deute tributari.
Article 13é. SECCIÓ PRIMERA: QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable del tipus del 21%.

Article 14é. SECCIÓ SEGONA. BONIFICACIONS EN LA QUOTA
1. Gaudiran d'una bonificació de fins al 99% les quotes que es produïsquen en les transmissions que es
realitzen amb ocasió de les operacions de fusió o d’escissió d'empreses a què es referix la Llei 76/1980, de
26 de desembre, sempre que així ho acorde l'Ajuntament.
Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la referida bonificació foren alienats dins dels cinc anys
següents a la data de la fusió o de l’ escissió, l'import de l’esmentada bonificació haurà de ser satisfet a
l'Ajuntament respectiu, això sense perjuí del pagament d'impost que corresponga per l’esmentada alienació.
Esta obligació recaurà sobre la persona o l’entitat que va adquirir els béns com a conseqüència de l'operació
de fusió o d’escissió.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50% les quotes que es meriten en les transmissions que es realitzen quan
el subjecte passiu de la mateixa siga major de 65 anys en el moment de la meritació de l’impost i a
més a més els seus ingressos totals es composen únicament d’una pensió mínima no contributiva.
3. Quan l’increment de valor es manifeste “mortis causa”, respecte de la transmissió de terrenys del causant,
o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi limitatiu de domini sobre els mateixos, a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, la quota de l’impost gaudirà d’una
bonificació del 95 per cent.
En tot cas, per a tenir dret a la bonificació, l’adquirent deurà mantenir les propietats objecte d’aquesta
bonificació durant els 4 anys següents a la data de la transmissió. Aquest termini solament podrà ser
inferior, sense perdre la bonificació, en cas de mort de l’adquirent.
De no complir el requisit de permanència referit, l’obligat tributari deurà satisfer la part de la quota que
haguera deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, en aquell immoble transmès, i
els interessos de demora corresponents, en el termini d’un mes des de la data de la transmissió de
l’immoble, a través de la corresponent autoliquidació.
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Per a l’aplicació de l’esmentada bonificació l’obligat tributari haurà de sol·licitar en el termini de sis mesos
comptadors des de la data de la meritació de l’impost, i practicar l’autoliquidació del mateix en les oficines
municipals, amb l’aplicació provisional de la bonificació corresponent.
Capítol VI
Article 15é. Meritació
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 que limite el domini, en la data en
què tinga lloc la constitució o la transmissió.
2. A l’efecte del que disposa l'apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracte
de document privat, la de la seua incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del seu
liurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la mort del causant.

Article 16é.
1. Quan es declare o reconega, judicialment o administrativament, per la 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 aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l'impost satisfet, sempre que l’esmentat acte o contracte no li haguera produït efectes lucratius i que reclame
la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va quedar firme, entenent-se que hi ha efecte
lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen d'efectuar les recíproques devolucions a què es
referix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no haja produït efectes lucratius, si la
rescissió o resolució es declara 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 correspondrà la devolució
de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com tal mutu acord, s'estimarà
l'avinença en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.
3. En els actes o contractes en què medie alguna condició, la qualificació es farà d'acord amb les
prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si és suspensiva, no es liquidarà l'impost fins que esta
s’acomplisca. Si la condició és resolutòria, s'exigirà l'impost, per descomptat, a reserva, quan la condició
s’acomplisca, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat 1 anterior.
Capítol VII. Gestió de l'impost
Article 17é. Secció primera. Obligacions materials i formals
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar, davant d'aquest Ajuntament, declaració segons el
model determinat pel mateix contingut, els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la
liquidació procedent.
2. L’esmentada declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a contar des de la data en què
es produïsca la meritació de l'impost:
a) Quan es tracte d'actes inter-vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any
de sol·licitud del subjecte passiu.
3. A la declaració, s'acompanyaran els documents en què consten els actes o contractes que originen la
imposició.
Article 18é.
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Les liquidacions de l'impost es notificaran, íntegrament, als subjectes passius, amb la indicació del termini
d'ingrés i d’expressió dels recursos procedents.
Article 19é.
Independentment al que disposa l'apartat primer de l'article 17, 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 contemplats en la lletra a) de l'article 6t d’esta Ordenança, sempre que s'haja
produït per negoci jurídics intervius, el donant o la persona que constituïsca o transmeta el dret legal
de què es tracte.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) del dit article, l'adquirent o la persona que constituïsca
o transmeta el dret real de què es tracte.
Article 20é.
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
què es continguen fets, actes o negocis jurídics que posen de manifest la relació del fet imposable d'aquest
impost, amb l’excepció dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix
termini, la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics que els
hagen sigut presentats per a coneixement o legitimació de firmes. El que preveu aquest apartat s'entén
sense perjuí del deure general de col·laboració establit en la Llei General Tributària.

Article 21é. Secció segona. Inspecció i recaptació
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 d’esta matèria, així com en les disposicions dictades per al seu
desenrotllament.
Article 22é. Secció tercera. Infraccions i sanciones
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com la determinació de les
sancions que per aquests corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.
Disposició final
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atribuïdes pels articles 133.2 i142 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 del 101
al 104 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament establix l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es regirà per esta
Ordenança.
Article 2n Fet imposable
1. Constituïx el fet imposable de l'impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per la qual s'exigisca obtenció de la corresponent llicència d'obra, s'haja
obtingut o no l’esmentada llicència, sempre que la concessió corresponga a aquest municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es referix l'apartat anterior podran consistir en:
a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota classe i de nova planta.
b) Obres de demolició.
c)Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la disposició interior com l’aspecte exterior.
d) Alineacions i rasants.
e) Obres de llanterneria i clavegueram.
f) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requerisquen llicència d'obra o
urbanística.
Article 3r Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguen propietaris dels immobles sobre
els quals es realitzen les construccions, instal·lacions i obres sempre que siguen amos d'aquests; en els
altres casos es considerarà contribuent a qui tinga la condició d'amo de l'obra.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts de contribuent els que sol·liciten les
corresponents llicències o realitzen les construccions, instal·lacions o obres, en el cas en què no siguen
els contribuents mateix.
Article 4t Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a qui es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administratius de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40
de la Llei General Tributària.
Article 5é. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d'aquest impost es determinarà en funció del pressupost d'execució material
manifestat en la sol·licitud de la llicència aplicant-se, no obstant això, com a mínim els índexs i mòduls que
s'arrepleguen en l'annex I de l’esmentada Ordenança.
En el cas de la instal·lació de sistemes de producció d’energia elèctrica provinent del sol (plaques
fotovoltaiques, plaques tèrmiques o plaques híbrides), tant si la instal·lació té la consideració de sistema
individual com si té la consideració de sistema col·lectiu d’aprofitament de l’energia, i per a la determinació
de la base imposable, caldrà detraure del total del pressupost d’execució de la mateixa el cost d’adquisició
de les plaques necessàries a instal·lar
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
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3. El tipus de gravamen serà del 3%, i fixa una quota mínima de 19,60 euros quan, de l'aplicació del tipus,
en resulte una inferior.
4. L'impost es devenga en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'haja
obtingut la corresponent llicència.
Article 6é. Exempcions i bonificacions
De conformitat amb el que preveu l'article 103.2 de la Llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, és preveu la concessió de bonificacions en la quota d’aquest
Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per a les obres de rehabilitació o de reforma d'edificis
inclosos dins de l'àrea de protecció del Catàleg de Béns del Pla General d'Ordenació Urbana en vigor, amb
qualsevol nivell de protecció, que seran del següent percentatge en atenció a la respectiva Base Imposable:

a) Fins els 6.000,00 euros de Pressupost
b) Entre 6.000,01 euros i 24.000,00 euros
c) Entre 24.00,01 euros i 60.000,00 euros
d) De 60.000,01 euros. en endavant

% Bonificació.
90 %.
80 %.
60 %.
30 %.

Estaran exemptes de l’aplicació del present impost la realització de totes aquelles obres conduents a la
instal·lació d’ascensors o aparells elevadors per a persones en edifics d’habitatges plurifamiliars en els quals
no fóra exigida la seua instal·lació per les normes urbanístiques en vigor en el moment de la construcció de
l’edifici.
Així mateix estaran exemptes de l’aplicació del present impost la realització de totes aquelles obres
conduents a la instal·lació d’ascensors o aparells elevadors a habitatges unifamiliars destinats a persones
discapacitades per motius de mobilitat amb un grau d’incapacitat superior al 33 per cent, i a persones amb
una edad de 65 anys o més. En general estaran exemptes totes aquelles obres conduents a la supressió de
barreres arquitectòniques destinades a persones discapacitades per motius de mobilitat amb un grau
d’incapacitat superior al 33 per cent, i a persones amb una edad de 65 anys o més. La persona objecte de la
present bonificació deurà acreditar la residència en l’immoble, al menys sis mesos abans de l’inici de les
obres, mitjançant certificat d’empadronament.

Article 7é. Gestió
1.- S'establix la gestió d’aquest impost en règim d'autoliquidació.
2.- Els subjectes passius de l'impost estan obligats a presentar en l'Ajuntament declaració – liquidació,
segons el model que es determinarà, que contindrà els elements imprescindibles per a la liquidació
procedent.
3.- La quantitat ingressada en virtut de l'autoliquidació tindrà la consideració d'ingrés a compte de la
liquidació provisional, o si és procedent definitiva.
4.- L’esmentada declaració, degudament emplenada i amb l'oportú segell o registre que acredite el seu
efectiu i previ abonament en el compte bancari determinat per l'Ajuntament, haurà de ser presentada
simultàniament a la sol·licitud de l'oportuna llicència urbanística.
5.- En el cas que la corresponent llicència siga denegada, o no s'executen les obres, construccions o/ i
instal·lacions objecte de l'impost, i prèvia acreditació documental per part de l'interessat, els subjectes
passius tindran dret a exigir la devolució de les quotes satisfetes prèviament.
6.- Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació u obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, el
subjecte passiu disposa de 30 dies naturals per a realitzar l’autoliquidació definitiva. Als efectes de
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considerar finalitzades les obres emparades per la llicència, es tindrà en compte la data de la comunicació
al propi Ajuntament.
7.- A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost efectiu d'aquests,
l'Ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació administrativa, podrà modificar, si és procedent, la base
imposable de l'impost, i practicar la corresponent liquidació definitiva, i exigir del subjecte passiu o
reintegrar-li, si és procedent, la quantitat que corresponga.”
Article 8é. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran segons el que establix 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
desenrotllament.
Article 9é. Infraccions i sanciones
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les
sancions que corresponga en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i la resta de
disposicions de desenrotllament i complementàries.
ANEX I.
ÍNDEXS I MÒDULS A APLICAR PER A LA DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1r.- Àmbit d'aplicació dels mòduls i índexs.
Els presents índexs i mòduls tenen el caràcter de mínims aplicables per a la determinació de la base
imposable de l'Impost, en defecte de pressupost presentat pels interessats, oportunament visat pel Col·legi
Professional corresponent , que establisca una base superior a la que resulte de l’aplicació. En aquest
segon cas, l'import fixat en la declaració – liquidació provisional es tindrà en compte com a import de la
base.
Article 2n.- Mòduls i índexs. Criteris d'aplicació.
1.- Valor mínim per metre quadrat construït (incloent-hi elements comuns), segons la següent tipologia
constructiva:
A.- VIVENDES PLURIFAMILIARS O EN BLOC, SOTMESES A DIVISIÓ
DE PROPIETAT HORITZONTAL

342,00 €

B.- VIVENDES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES

342,00 €

C.- VIVENDES UNIFAMILIARS ADOSSADES

360,00 €

D.- VIVENDES UNIFAMILIARS AÏLLADES

440,00 €

E.- NAUS INDUSTRIALS, (sense instal·lacions)

140,00 €

F.- NAUS INDUSTRIALS, (amb instal·lacions)

180,00 €

G.- EDIFICIS DE SERVICIS : COMERCIALS O SEMBLANTS

308,00 €

H.- EDIFICIS ADMINISTRATIUS

547,00 €

1. Sobre estos mòduls s'aplicaran, si és procedent, els següents índexs o coeficients d'increment :
a.- Per a edificis amb més de 4 plantes :
1'10.
b.- Per a edificis en bloc exempt :
1'10.
c.- Per a edificis amb superfícies construïdes:
Entre 115 i 179 m2 (per cada m2 que ho supere) : 1'05.
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Entre 180 i 249 m2 (per cada m2 que ho supere) : 1'10.
Superiors a 250 m2 (per cada m2 que ho supere) : 1'20.

2.- Per a la inclusió de cada fet imposable dins d'alguna de les citades tipologia constructiva, s'atendrà a la
predominant en cada actuació subjecta a llicència que siga objecte de l'impost, s’entendran com a incloses
les parts proporcionals d'edificacions d'altres tipologies associades a la construcció, obra o instal·lació.
3. - En el supòsit d'execució d'edificacions, individualment o integrades en una altra de majors dimensions,
sense habilitació específica (garatges, cambres o semblants), la base s'obtindrà aplicant el percentatge del
50% sobre la que resulte de l'aplicació dels mòduls establits en l'apartat 1r, segons la tipologia pròpia de la
resta de l'edificació.
4.- En el supòsit d'execució d'habilitacions d'edificacions, la base s'obtindrà aplicant el percentatge del 60%
sobre la que resulte de l'aplicació dels mòduls establits en l'apartat 1r, segons la tipologia pròpia de la resta
de l'edificació.
5.- En el supòsit de demolicions, la base s'obtindrà multiplicant el volum total (en m 3) a demolir pel
percentatge del 2% sobre el mòdul de construcció de la tipologia corresponent establit en l'apartat 1r.
6.- En el supòsit de Rehabilitacions o Reformes d'edificis preexistents, es distingirà entre els dos casos
següents :
 Si aquests rehabilitacions o reformes tenen caràcter integral sobre el conjunt de l'edificació
(superant almenys el 80% del volum d'esta) : la base s'obtindrà aplicant el percentatge del 60%
sobre el que resulte de l'aplicació dels mòduls establits en l'apartat 1r, segons la tipologia pròpia de
la resta de l'edificació.
 Si aquests rehabilitacions o reformes tenen caràcter parcial sobre el conjunt de l'edificació : la base
s'obtindrà aplicant un percentatge d'entre el 10% i el 59% (atenent a l'abast de l'actuació) sobre la
que resulte de l'aplicació dels mòduls establits en l'apartat 1r, segons la tipologia pròpia de la resta
de l'edificació.
7.- En el supòsit d'execució d'obres que siguen conceptuables com a “menors” s'atendrà al pressupost fixat
pel declarant en l'autoliquidació, que podran ser objecte d'inspecció final, no obstant això l'Ajuntament, i a
efectes orientatius i informatius, establirà periòdicament uns preus per unitat.
8.- En el supòsit d'altres obres, construccions o instal·lacions subjectes a l'impost i no compreses en l'àmbit
dels apartats anteriors, la base imposable es determinarà provisionalment atenent al quadre de preus
establit per l'Institut Valencià de l'Edificació.
Article 3r.- Excepcions a l'aplicació dels mòduls i índexs.
No obstant això, els criteris de fixació de mòduls i índexs establits en l'article anterior, l'Oficina Tècnica
Municipal, prèvia petició del declarant tècnicament justificada, podrà intercalar o reduir valors, si l'obra
tinguera algun caràcter especial que suposara una distorsió en els criteris de justícia material que es
pretenen establir.
Disposició final
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Article 1r. Fonament i naturalesa
En 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 la seua conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per esta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de la Reial Decret Legislatiu
2/2004.
Article 2n Fet imposable
1.Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis tècnics i administratius relacionats amb
l'activitat d'atorgament de les llicències urbanístiques exigides per la normativa del sòl i ordenació urbana.
2. Estaran subjectes a esta taxa les llicències concedides, s'executen o no posteriorment de manera
efectiva, per causa no atribuïble a l'Ajuntament, les obres, construccions, instal·lacions o altres actes
subjectes a tributació.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, amb el caràcter de contribuents, les persones físiques i jurídiques així
com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten la llicència o
resulten beneficiades o afectades per l'activitat municipal de concessió d'esta.
2. Són substituts del contribuent els propietaris dels immobles, els constructors i contractistes de les obres,
construccions i instal·lacions, sobre les quals recaiga la llicència.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40
de la Llei General Tributària.
Article 5é. Base imposable
La base imposable de la taxa està constituïda pel cost , en el seu conjunt, real o previsible del servei o
activitat.
Article 6é. Quota Tributària.
1. Les quotes tributàries seran les següentes:
A.- En el cas de construccions, obres o instal·lacions subjectes a l’impost municipal corresponent, en relació
a la base imposable de l’impost :
Si no excedeix de 1.500,00€:
Si es troba entre 1.500,01 i 6.000,00 €:
Si es troba entre 6.000,01 i 30.000,00 de €:
Si es troba entre 30.000,01 i 60.000,00 de €:
Si es troba entre 60.000,01 i 300.000,00 de €:
Si es troba entre 300.000,01 i 600.000,00 de €:
Si es troba entre 600.000,01 i 3.000.000,00 de €:
Si supera 3.000.000,01 de €:
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B.- En el cas de llicències de parcel·lació o segregació :
en sòl classificat en el planejament com a “urbà”:
D’ús residencial: 2,06 € per cada metro quadrat de sòl que es parcel·le.
D’altres usos: 0,63 € per cada metro quadrat de sòl que es parcel·le.
en sòl classificat en el planejament com a “no urbanitzable”:
De Règim comú: 0,02 € per cada metro quadrat de sòl que se segrega.
D’Especial Protecció: 0,01 € per cada metro quadrat de sòl que se segrega.
2.- En cas de dessistiment en la sol·licitud de la llicència formulada amb anterioritat al seu atorgament, es
practicarà una liquidació per import del 25% de l’assenyalada al número anterior.
Article 7é. Exempcions i bonificacions
No es concedirà exempció ni cap bonificació en l'exacció de la present taxa, excepte les previstes en Llei
que siga objecte de compensació.
Article 8é. Meritació
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat municipal que constituïx el seu fet
imposable. A estos efectes, s'entendrà iniciada l’esmentada activitat a la data de presentació de l'oportuna
sol·licitud de la llicència urbanística, si el subjecte passiu la formulara expressament.
2. Quan les obres s'hagen iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, i aquests no siguen
legalitzables per la qual cosa correspon la demolició, la taxa es meritarà quan s'inicie efectivament l'activitat
municipal conduïsca 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 la demolició.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es vorà afectada de cap manera per la denegació de la
llicència sol·licitada o per la concessió d'esta condicionada a la modificació del projecte tècnic presentat, ni
per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.
Article 9é. Declaració
1.- S'establix la gestió d’esta taxa en règim d'autoliquidació.
2.- Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a presentar a l'Ajuntament declaració – liquidació,
segons el model que es determinarà, i que contindrà els elements imprescindibles per a la liquidació
procedent.
3.- La quantitat ingressada en virtut de l'autoliquidació tindrà la consideració d'ingrés a compte de la
liquidació provisional, o si és procedent, definitiva.
4.- L’esmentada declaració, degudament emplenada i amb l'oportú segell o registre que acredite l’efectiu i
previ abonament en el compte bancari determinat per l'Ajuntament, haurà de ser presentada simultàniament
a la sol·licitud de l'oportuna llicència urbanística.
5.- En el cas que la corresponent llicència siga denegada, o no s'executen les activitats objecte de la taxa,
una vegada esta ja haja sigut concedida, els subjectes passius no tindran dret a exigir la devolució de les
quantitats satisfetes prèviament.
6.- En el cas que, una vegada efectivament realitzades les activitats objecte de la taxa, es determine el cost
efectiu d'esta, l'Ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació administrativa, podrà modificar, si és
procedent, la base imposable i la tarifa de la taxa, i practicar la corresponent liquidació definitiva, i exigir del
subjecte passiu o reintegrar-li, si és procedent, la quantitat que corresponga.”
Article 10é. Liquidació i ingrés
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1. Una vegada concedida la llicència urbanística, es practicarà liquidació de la taxa sobre la base declarada
pel sol·licitant. L'Administració municipal podrà comprovar el cost declarat de les obres i instal·lacions, així
com la superfície dels cartells.
2. En el cas d'obres executades sense llicència, que no hagen sigut legalitzables i hagen de ser demolides,
la liquidació es practicarà junt a l'orde d'execució i de conformitat amb el que estabix l'art. 5.1.c) anterior.
3. Totes les liquidacions practicades seran notificades tant al subjecte passiu com al substitut del
contribuent, i hauran de ser ingressades en Depositaria Municipal per mitjà d'ingrés directe i utilitzant els
mitjans de pagament que establix el Reglament General de Recaptació. El termini per l’ingrés serà el
previst, igualment, en el Reglament General de Recaptació, si bé el còmput d'aquest s'iniciarà l'endemà en
què finalitze el termini previst en les ordenances urbanístiques per a l’inici de les obres, les construccions o
les instal·lacions, o el següent en què es comunique per la part sol·licitant la no realització dels actes
emparats en la llicència concedida.
Article 11é. Infraccions i sanciones
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquests
corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i ss. de la Llei General Tributària.
Disposició final
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.
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ORDENANÇA FISCAL
ADMINISTRATIUS.

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Article 1r Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 i 19 delReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la taxa per expedició de documents administratius, que es
regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l’esmentat Reial
Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n Fet imposable
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a
instància de part, de tota classe de documents que expedisca i d'expedients de què entenga l'Administració
o les autoritats municipals.
2. A estos efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que haja
sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici, encara que no haja mediat sol·licitud expressa
de l’interessat.
3. No estarà subjecta a esta taxa la tramitació de documents i expedient necessaris per al compliment
d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els
recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de
serveis o realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial
de béns de domini públic municipal, que estiguen gravats per una altra taxa municipal o pels que s'exigisca
un preu públic per aquest Ajuntament.
Article 3r Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix l'article 33
de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l'interés de les quals redunde la tramitació del
document o expedient que es tracte.
Article 4t Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40
de la Llei General Tributària.
Article 5é Exempcions subjectives
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la present taxa, llevat de les previstes a la Llei
que siga objecte de compensació.
Article 6é Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels
documents o expedients per a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient que es
tracte, des de la iniciació fins a la resolució final ,i inclourà el certificat i la notificació a l'interessat de l'acord
recaigut.
3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50% quan els
interessats sol·licitaren, amb caràcter d'urgència, la tramitació dels expedients que motivaren la meritació.
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Article 7é Tarifa
La tarifa a què es referix l'article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Documents relatius a serveis d'urbanisme
1. Certificats i informes urbanístics sol·licitats per particulars:
1.1 Informes urbanístics expedits per l'Oficina Tècnica Municipal sobre condicions de parcel·lació,
edificació i ús del sòl urbà i d’altres sòls, i certificats sobre serveis urbanístics de terrenys urbans,
71,34 €.
1.2 Llicències de Primera Ocupació:
- Vivendes Unifamiliars ...........................
32,05 €
- Edificis de 2 a 5 Vivendes ....................
53,25 €
- Edificis de 6 a 20 Vivendes ...................
143,78 €
- Edificis de més de 20 Vivendes ...........
266,26 €
- Edificacions per a altres usos fins 150 m2.
31,95 €
- Edificacions per a altres usos de 151 a 500 m2.
53,25 €
- Edificacions per a altres usos de 501 a 1.000 m2.
106,50 €
- Edificacions per a altres usos de més de 1.000 m2.
159,75 €
1.3 Certificats i informes de declaració de ruïna
65,34 €.
2. Tramitació d'instruments de planejament:
2.1 Modificació i aprovació d’instruments, programes d’actuació integrada, plans parcials i plans
especials i qualsevol altre que acompanye o desenvolupe planejaments no compresos en els apartats
anteriors
1.074,73 €
3 Tramitació d'instruments de gestió i d’execució urbanística:
3.1 Projecte d'urbanització i d’estudis de detall
805,87 €
3.2 Delimitacions de sectors i d’unitats d'execució,
537,28 € per polígon/unitat.
3.3 Projectes de reparcel·lació forçosa o voluntària,
108,16 € per parcel·la resultant
3.4 Programes d'Actuació Integrades(PAI) amb Superfície fins a 20.000 metres quadrats
430,33 €
3.5 PAI des de 20.001 fins a 100.000 m quadrats
617,67 €
3.6 PAI de més de 100.001 metres quadrats
1.646,43 €
Altres tipus de documents
1. Emissió d’informe per part de la Policia Local en relació a la comunicació de butlletins d’accidents
o per altres motius, sol·licitats per companyies asseguradores, societats, associacions, assessories i altres
entitats amb carácter jurídic
103,40 €
2. Llicència de tinença d’animals potencialment perillosos
103,40 €
3. Emissió d’informe relatiu a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada destinada a l’obertura
d’establiments
310,20 €
4. Autorització de vessaments al clavegueram municipal
310,20 €
Article 8é. Bonificacions de la quota
1. No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa
d'esta taxa.
Article 9é. Meritació
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que inicie la
tramitació de documents i d’expedients subjectes al tribut.
2. En els casos a què es referix el número 2 de l'article 2n, la meritació es produïx quan tinguen
lloc les circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal d'ofici o quan esta s'inicie sense prèvia
sol·licitud de l'interessat però redunde en el seu benefici.
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Article 10é. Declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment amb el model que dispose al seu
efecte l’Ajuntament de L’Alcúdia.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment
Administratiu, que no estiguen degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no es podrà
donar-los curs sense que s'esmene la deficiència, al final de la qual es requerirà, a l'interessat perquè, en el
termini de deu dies, abone les quotes corresponents amb l'advertència que, transcorregut l’esmentat termini
sense efectuar-lo, es tindran, els escrits, per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
3. Els certificats o documents que expedisca l'Administració Municipal en virtut d'ofici de Jutjats o
Tribunals per a tota classe de plets, no es meritaran ni remetran sense que prèviament hi haja satisfet la
corresponent quota tributària.
Article 11é. Infraccions i sanciones
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquests
corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CEMENTERI
Article 1r. Fonaments i naturalesa
En 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 abril, reguladora dels Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al
19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals,
aquest Ajuntament establix la “taxa de cementeri municipal”, que és regirà per esta Ordenança Fiscal, les
normes de les quals s'atenen al que disposa l'article 58 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constituix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis del cementeri municipal, com assignació
d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures, ocupació d’estos, reducció,
incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i adornaments; conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament
de la Policia Sanitària mortuòria siguen procedents o s'autoritze a instància de part.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació del
servei i, en el seu cas, els titulars de l'autorització concebuda.
Article 4t Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i
jurídiques a qui és referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i síndics, interventors o liquidadors de
fallida, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que senyala l'article 40 de la
Llei General Tributària.
Article 5é. Quota tributària
La quota tributària és determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concessions per 50 anys

Euros

Despeses per inhumació, trasllat o exhumació:
- En nínxol
40,42
- En fossa
15,27
- En panteó
64,58
Adquisició de nínxols dobles:
- Primer
778,63
- Segon i tercer
1.396,78
- Quart
582,48
Adquisició de nínxols senzills:
- Primer
553,96
- Segon i tercer
867,77
- Quart
416,06
Adquisició de columbaris
275,79
Conservació i neteja:
- És facturarà per cada hora i operari, l'import del salari del conveni vigent en cada moment,
quant l'Ajuntament procedisca a l'execució subsidiària d'aquests feines per no realitzar-les el
particular.

Article 6é. Meritació i Exempcions
1.- És merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, entenent-se, estos efectes, que l’esmentada iniciació és produeix amb la sol·licitud d'estos.
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2.- Es podran establir exempcions a l’obligació de contribuir quan ho aconselle la capacitat econòmica de la
família del difunt, previ informe dels serveis socials municipals i a través d’acord adoptat per l’òrgan
municipal competent.

Article 7é. Declaració, liquidació i ingrés
1.Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis que és tracten.
2.Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada una vegada s'haja iniciat
la prestació dels serveis, per al seu ingrés directe en el tresor municipal en la forma i termini indicats en el
Reglament General de Recaptació.

Article 8é. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que en elles corresponen en
cada cas, serà el que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE FEMS O
RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Article 1er.- Fonaments i Naturalesa.
Fent ús de les facultats concedides en l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i en els articles 2, 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 20 a 27 i 57 del mateix RDL, l'Excm. Ajuntament de
L’Alcúdia, acorda establir l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de recollida
domiciliària de fems o residus sòlids urbans, així com el seu tractament i transformació.
Article 2on.1.- Serà objecte d'esta Taxa, tant la prestació del servei de recollida de fems domiciliaris o residus sòlids
urbans, com altres assimilables a ells, així com el seu tractament o transformació. El servei serà de recepció
obligatòria, i la seua organització i funcionament se subordinarà a les normes dictades per l'Ajuntament per
a reglamentar-los.
2.- No serà objecte d'esta Taxa, la prestació de serveis, de caràcter voluntari i a instància de part, per no
reunir els requisits i circumstàncies assenyalades en l'article 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 3er.Els fems, a l'únic efecte d'estes Ordenances, es definixen com a residus sòlids urbans:
- Rebuigs de l'alimentació, consum domèstic i residus procedents de l'agranat de carrers i vivendes.
- Residus orgànics procedents del consum de bars, restaurants, hotels, residències, col·legis i altres
activitats semblants, així com els produïts en mercats, autoserveis i establiments anàlegs.
- Embolcalls, envasos i embalatges rebutjats pels ciutadans o produïts en locals comercials, sempre que
l'entrega diària no sobrepasse els cinquanta litres.
- Residus d'activitats industrials, comercials i de serveis que puguen assimilar-se als fems domiciliaris i quan
l'entrega diària no sobrepasse els quatre-cents litres.
Article 4rt.- Fet Imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta Taxa la prestació dels serveis o l'activitat municipal desenvolupada amb
motiu de la recollida i eliminació de fems i residus sòlids urbans procedents de vivendes, allotjaments i locals
o establiments on s'exercisquen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

Article 5è.- Subjecte Passiu
1.Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article
33 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen les vivendes i locals ubicats en els llocs, places,
carrers o vies públiques on es preste el servei, ja siga com a títol de propietari o d’usufructuari,
habitacionista, arrendatari o fins i tot de precari, quan siguen titolars del contracte de subministrament
d’aigua potable.
2.- Tindran la condició de substituts de contribuents, els propietaris dels immobles, els que podran
repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 6è.- Responsables.
La responsabilitat, solidària o subsidiària, s'exigirà, si és el cas, a les persones o entitats i en els termes que
preveu els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
Article 7è.- Exempcions, Reduccions I Bonificacions.
1.Estaran exempts del pagament de la present taxa totes aquells habitatges, locals comercials,
establiments, de professionals, artístics o de serveis quan el consum del comptador al quatrimestre haja
segut inferior als 2 metres cúbics d’aigua potable.
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2. Així mateix gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la taxa els usuaris que en la data de meritació
de la taxa ostenten la condició de titulars de família nombrosa de qualsevol categoria.
La bonificació tindrà caràcter pregat, havent de sol·licitar-se, respecte de cada exercici, fins al dia 15 de
febrer d'aquest.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què se
sol·licite, i es mantindrà vigent mentre el subjecte passiu tinga la condició de titular de família nombrosa.
La sol·licitud es formularà en el model oficial aprovat per l'Ajuntament, acompanyada per la fotocòpia del
DNI. del subjecte passiu sol·licitant i la fotocòpia del document acreditatiu de la condició de titular de família
nombrosa d'aquest.
Article 8è.- Quotes i tarifes.
1.- La base imposable d'aquesta Taxa que serà igual a la liquidable es determinarà de la manera següent:
a) Vivendes: en funció d'una quantitat fixa per cada usuari o titolar de comptador i quatrimestre i una
altra variable en funció dels metres cúbics d'aigua facturada per l'empresa municipal d'abastiment,
Aguas de Valencia S.A.
Per a la confecció i emissió del padró municipal quatrimestral es tindran en compte el consum
facturat per l’empresa subministradora d’aigua potable en cada vivenda durant el període objecte de
meritació de la Taxa.

b) Locals comercials: en funció d'una quantitat fixa per cada usuari o titolar de comptador i
quatrimestre i una altra variable en funció dels metres cúbics d'aigua facturada per l'empresa
municipal d'abastiment, Aguas de Valencia S.A.
Per a la confecció i emissió del padró municipal quatrimestral es tindran en compte el consum
facturat per l’empresa subministradora d’aigua potable en cada local comercial durant el període objecte de
meritació de la Taxa.
c) Locals i Naus Industrials: Una quantitat fixa en funció de la naturalesa de les activitats exercides en
els mateixos.
Article 9é.1.- Les quotes tributàries es determinaran en funció de la naturalesa, destí dels immobles i la seua situació,
de conformitat amb l'aplicació de les tarifes següents:

TARIFA 1ª - VIVENDES.
Epígraf 1 - L'import de la quota, estarà constituït d'una banda fixa per usuari o titolar del comptador i
quatrimestre i una altra variable que resultarà del volum d'aigua facturat per l'empresa municipal
d'abastiment d'aigua potable Aguas de Valencia S.A. d'acord amb els paràmetres següents:
Part mínima fixa per usuari o titolar del comptador i quadrimestre, quan el consum haja segut superior a 2
metres cúbics al quatrimestre 9,00 euros.
Part variable per vivenda i quadrimestre 0,25 euros per metre cúbic d’aigua facturat per l'empresa municipal
d'abastiment d'aigua potable Aguas de Valencia S. A.
TARIFA 2ª – LOCALS COMERCIALS, ESTABLIMENTS, DE PROFESSIONALS, ARTÍSTICS O DE
SERVEIS.

Ajuntament de l’Alcúdia

Ordenances Fiscals 2021
-26-

Epígraf 1 - L'import de la quota, estarà constituït d'una banda fixa per usuari o titolar del comptador i
quatrimestre i una altra variable que resultarà del volum d'aigua facturat per l'empresa municipal
d'abastiment d'aigua potable Aguas de Valencia S.A. d'acord amb els paràmetres següents:
Part mínima fixa per usuari o titolar del comptador i quadrimestre, quan el consum haja segut superior a 2
metres cúbics al quatrimestre 9,00 euros.
Part variable per vivenda i quadrimestre 0,25 euros per metre cúbic d’aigua facturat per l'empresa municipal
d'abastiment d'aigua potable Aguas de Valencia S. A.
TARIFA 3ª – LOCALS O NAUS INDUSTRIALS.
Epígraf 1 - L'import de la quota per a locals o naus industrials, estarà constituït d'una banda fixa per local i
quadrimestre de 27,47 euros.
TARIFA 4ª – ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN CONTENIDORS EN EXCLUSIVA.
Epígraf 1 - Activitats que requereixen un contenidor o més dedicats únicament a aquests pagaran per
contenidor en exclusiva i quatrimestre 169,95 euros.
Article 10é.- Període Impositiu i Meritació
1.- El període impositiu s’iniciarà el dia primer de cada període assenyalat en les tarifes, és a dir el primer de
gener, el primer de maig i el primer de setembre de cada exercici.
2.- Es meritarà la Taxa i naix l'obligació de contribuir el dia en què s'inicie la prestació del servei o la
realització de l'activitat regulada en esta Ordenança,. En les vivendes i locals comercials la meritació
coincidirà amb la lectura i facturació del consum d'aigua, excepte, les vivendes i locals comercials que no
tinguen subministrament municipal d'aigua o de control per comptador que la meritació i l'obligació de
contribuir serà el dia primer de cada quatrimestre, i el seu import coincidirà amb la quota establida.
3.- Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produesquen tindran efectivitat en el mateix
període impositiu en què tingueren lloc la formalització de les mateixes.
4. El cobrament de les quotes s’efectuarà quatrimestralment mitjançant el rebut derivat de la matrícula.
Article 11é.- Declaració i Ingrés.
1.- Les persones obligades a contribuir per aquesta taxa, excepte les de vivendes, estan obligades a
presentar, en el termini d'un mes, declaració sol·licitant la inclusió en el padró de contribuents. Deuran,
igualment, declarar qualsevol circumstància o canvi que puga repercutir en el gravamen, dins del mateix
termini.
2.- Amb tots els locals comercials i industrials, subjectes a tributació, així com amb les vivendes amb
subministrament d'aigua, tant a través de comptador com sense ell, es formarà, quatrimestralment, la
corresponent matrícula, amb expressió dels obligats al pagament, domicilis cobradors, tarifes, quotes i la
resta de dades que s'estimen oportuns.
3.- La matrícula es formarà sobre la base de les declaracions dels obligats al pagament i de les dades de
l'Ajuntament de L’Alcúdia o dels facilitats per l'empresa Aguas de Valencia S. A.
4.- Les modificacions, que per qualsevol causa es produesquen, una vegada efectuada la inclusió en el
Padró, es notificarà a l'Administració Municipal en el termini de trenta dies hàbils següents, subscrivint
l'oportú model imprés.
5.- Les modificacions en general, els canvis de titularitat i les baixes que es produïsquen per cessament de
les activitats industrials, produiran efecte a partir del primer dia del quatrimestre següent a la data de la seua
notificació a l'Ajuntament.
No obstant això, si el cessament de l'activitat industrial, el canvi de titularitat o un altre tipus d'alteració, es
produïra en l'últim mes de cada quatrimestre, i la notificació es formalitzara dins del termini de trenta dies
hàbils, conforme al número cinc d'este article, els efectes es produiran des de l’inici del quatrimestre següent
a la data de cessament o d'alteració de dades, encara que se sol·licite dins del primer mes del següent
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quatrimestre.
Article 12é. Infraccions i sancions
En tot el que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a elles corresponga en
cada cas, serà el que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Vigència
La present Ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà efectes a partir del dia 1 de
gener de 2009, i continuarà en vigor en exercicis successius mentre no s'acorde la seua modificació o
derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 4 de
novembre de 2008.
L’Alcúdia, vint d'octubre de dos mil vuit.L’Alcalde
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA A ESPECTACLES PÚBLICS I PER
LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CASA DE LA CULTURA DE L’ALCÚDIA.

Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 al 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per ENTRADA A ESPECTACLES PÚBLICS I PER LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CASA DE LA CULTURA DE L’ALCÚDIA que es regirà per
esta Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l’esmentat Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
Article 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa, l'assistència a espectacles públics i la utilització de les instal·lacions
de la casa de la cultural de l'Alcudia. Tot això segons els distints apartats que figuren en el punt 2 de l'article
5 d’esta Ordenança.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la Taxa regulada en esta Ordenança Fiscal, els qui es beneficien
dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a què es referix l'article anterior.
Article 4.- Exempcions i bonificacions.
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i Disposició Addicional novena de la
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5.- Quota tributària.
1.- La quantia de la Taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat
següent, per a cada un dels distints serveis i activitats.
2.- Les tarifes de la Taxa seran les següents:
a) Pel·lícules.- Per cada entrada per a presenciar les que es projecten en la sala d'actes:
a.1 Jubilats
a.2 Adults
a.3 Infantils (fins a 14 anys)

2,67 €
3,31 €
2,67 €

b) Actuacions, concerts, teatre o qualsevol altre tipus d'espectacle.- Per entrada:
b.1 Quan la contractació no supere els 1.502,53€
5,33 €
b.2 Quan la contractació supere els 1.502,53€
9,96 €
c) Utilització de la sala d'actes.- Per cada utilització per part d'associacions o d’entitats particulars.- Per
sessió:
c.1 Si cobren entrada 132,60€
c.2 Si no cobren entrada
66,25€
d) Sales polivalents.- Per cada utilització de qualssevol d'elles 33,02€
e) Per l’adquisició d’un cederom de l'Alcúdia Interactiva 3,99€/ unitat
f) per l’assistència a les instal·lacions de la Ludoteca Municipal:
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TARIFES LUDOTECA MUNICIPAL
Tarifa General Anual per xiquet
Tarifa General Anual dos o més germans
Tarifa Fraccionada en dos terminis, per xiquet
Tarifa Fraccionada en dos terminis, per dos o més germans

EUROS
60,00
90,00
30,00
45,00

3.- No obstant això, podrà establir-se tarifa zero euros, per a les persones incloses en el padró de
beneficència municipal, així com en aquells supòsits en què per raons de tipus socio-econòmic resulte
aconsellable, previ informe de la comissió competent en l'àrea de serveis socials i acord adoptat per l'òrgan
municipal competent.
Així mateix, s'aplicarà una bonificació del 50 % per als desocupats, per a jubilats i per a joves de fins 30
anys empadronats a L’Alcúdia, per a entrades tretes en taquilla i en funció de la disponibilitat de seients,
prèvia presentació del document nacional d’identitat o anàlog.
4.- Les tarifes expressades en l'apartat 2 anterior, podran ser reduïdes per mitjà de l'aplicació de coeficients i
fins i tot establir-se la quota de tarifa zero euros, per a determinades actuacions i espectacles concrets en
què concòrrega un interés social local en funció de les circumstàncies que, en cada cas, avalue la Comissió
Municipal de Govern, tenint en compte el cost de cada espectacle singular, així com la possible percepció
de subvencions per a finançar-los en part concedides per organismes públics, podent declarar-se gratuïtes
determinades activitats que es presten en la Casa de la Cultura.
Així mateix es faculta a la Comissió Municipal de Govern per a establir els preus d'aquelles publicacions de
l'Ajuntament que es realitzen de manera puntual.
5.- Igual règim de reduccions de tarifa serà aplicable quant a la utilització de les instal·lacions, depenent del
caràcter i finalitats de l'associació o l’entitat que sol·licite l’esmentada utilització, i en funció de l'interés que
per a la població tinga cada activitat i la no existència d'ànim de lucre de l'entitat sol·licitant.
Article 6.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir, al sol·licitar la prestació dels serveis o activitats
especificats en l'apartat 2 de l'article anterior, per mitjà de l'entrada als espectacles o sol·licitud d'utilització
dels locals.
2.- El pagament de l’esmentada Taxa s'efectuarà en el moment d'entrar als espectacles, o quan es
concedisca la utilització dels locals a què es referixen els apartats c) i d) del punt 2 de l'article anterior, per
mitjà d'abonament en taquilla o d’ingrés directe en Depositaria Municipal o en qualsevol entitat bancària
designada a l'efecte.
Article 8.- Normes de gestió
Tota persona, física o jurídica, interessada en la utilització dels locals a què es referixen els apartats c) i d)
del punt 2 de l'article 5 anterior, haurà de presentar sol·licitud davant de l'Ajuntament, a fi d'obtindre la
pertinent autorització de l'òrgan municipal competent.
Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.L'Alcalde.
El Secretari.
Ajuntament de l’Alcúdia

Ordenances Fiscals 2021
-30-

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ
PERMANENT D'ADULTS I PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL.
Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EDUCACIÓ
PERMANENT D'ADULTS I PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL que es
regirà per esta Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l’esmentat Reial
Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa la prestació del servei d'educació permanent d'adults i la utilització del
centre de formació ocupacional. Tot això segons els apartats que figuren en l'article 5 referit a les tarifes.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la Taxa regulada en esta Ordenança, les persones que es beneficien
dels serveis d'educació permanent d'adults en els centres municipals i en la utilització del centre de formació
ocupacional i, estaran obligats al pagament els alumnes que assistisquen als esmentats cursos d'educació
permanent d'adults o utilitzen l’esmentat centre.
Article 4.- Exempcions i bonificacions.
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i Disposició Addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5.- Quota tributària.
1.- La tarifa de la Taxa regulada en esta Ordenança es meritarà amb caràcter irreductible en el moment de
formalitzar la matrícula i queda establida en:
a) Curs de graduat escolar en secundària: primer nivell
49,98 €
b) Curs de graduat escolar en secundària: segon nivell
98,00 €
c) Curs de valencià nivell oral o elemental
28,57 €
d) Curs de valencià nivell mitjà o superior o semblants
49.98 €
e) Curs de preparació, proves d’accés al grau superior o
145,75 €
semblants
f) Curs d'Informàtica de 20 hores de duració
49,98 €
g) Curs d'Informàtica de duració superior a les 20 hores, s'incrementarà el preu en 2,00 € per
cada hora que sobrepasse les 20 hores.
2.- Podran establir-se exempcions en l’ensenyament obligatori, quan ho aconselle la capacitat econòmica de
l'alumne i previ informe dels serveis socials municipals, a través de l'acord adoptat per l'òrgan de govern
municipal competent, si tota la unitat familiar està en situació d’atur.
3.- Així mateix s'establix un règim d'excepcions pel que fa a l'assistència als esmentats cursos per als grups
següents:
- Assistents a cursos d'alfabetització.
- Grups de neolectors.
- Grups d'Educació de Base.
- Personal al servei de l'Ajuntament de l’Alcúdia quan siga aconsellable per a la seua funció prèvia
autorització del regidor de l'àrea.
4. Els jubilats i els pensionistes i els desocupats sense prestació, que estiguen empadronats a L’Alcúdia,
gaudiran d’una reducció del 50 per cent en el preu de la matrícula dels cursos.
5. Els joves empadronats a L’Alcúdia gaudiran d’una reducció del 50 per cent en les tarifes d’aquesta taxa
amb la presentació del Carnet Jove de L’Alcúdia o el de la Generalitat.
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Article 6.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir, en el moment de formalitzar la matrícula de cada un
dels diferents cursos.
2.- El pagament de l’esmentada Taxa s'efectuarà en el moment de sol·licitar el servei. Aquest ingrés tindrà
caràcter de depòsit previ de conformitat amb el que disposa l'article 26.1 de la Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 28 de desembre, i queda elevat a definitiu en prestar-se el servei.

Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE
LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.
Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per la utilització o aprofitament especial que es
derive de l'ocupació PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
CLASSE que es regirà per esta Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58
de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa, la utilització privativa o l'aprofitament especial per entrades de
vehicles a través de les voreres i la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, segons els apartats definits en el punt 2 de l'article 5 d’esta
Ordenança.
Article 3.- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents de la Taxa regulada en esta Ordenança Fiscal, les persones o
entitats al favor de les quals s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si els va
procedir sense l'oportuna autorització.
2.- Tindran la condició de substituts del contribuent, els propietaris dels immobles a què donen accés als
guals d'entrada de vehicles, els quals podran repercutir, si és procedent, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
Article 4.- Exempcions i bonificacions.
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i Disposició Addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Qualsevol bonificació tindrà caràcter pregat, havent de sol·licitar-se, respecte de cada exercici, fins al dia 15
de febrer d'aquest.
Article 5.- Quota tributària.
1. La quantia de la Taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat
següent:
2. Les tarifes de la Taxa seran les següents:
a) Per cada gual en la vorera per a facilitar l’entrada de vehicles en un edifici,
b) Garatges en cases de comunitat, 73,63 €/ml.
c) Garatges públics,
136,72 €/ml.
d) Per extracció d’una placa distintiva
20,00 €/ml.
e) Per reserva per a càrrega i descàrrega 21,30 €/ml./hora.

32,10 €/ml.

Article 6.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir,
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de la
concessió de la corresponent llicència, o des que es va iniciar l'aprofitament si es va procedir sense
l'oportuna llicència.
b) Tractant-se de concessions ja autoritzades i prorrogades, el dia primer de cada any natural.”
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2.- El pagament de la Taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe de la Depositaria Municipal
o on establisca l'Excm. Ajuntament, en el moment de retirar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos en els
padrons o matrícules d'esta Taxa, per anys naturals en les oficines de la Recaptació Municipal, en
els períodes que seguint la normativa vigent s'aproven per a cada exercici.
c) ) L’import d’aquesta taxa serà zero per als titulars del gual en la vorera destinats a facilitar
l'entrada de vehicles en un edifici d’ús individual o familiar del que siguen titulars o sobre el que
ostenten un dret que permeta l’ús dels mateixos, els quals posseesquen certificació de minusvàlua
igual o superior al 33 %, i siguen titulars d’un vehicle que tinga concedida l’exempció en l’Impost
Municipal sobre Vehicles de Tracció Mecànica per motiu de l’esmentada minusvàlua o siguen
titulars d’un vehicle no subjecte a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i estiga destinat a
l’ús de minusvàlids.
Article 7.- Normes de gestió
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
L'import de la quota de la Taxa es prorratejarà per trimestres naturals, en els casos de noves concessions o
baixes.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en esta ordenança hauran
de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el depòsit previ a què es referix l'article anterior i
formular declaració acompanyant un pla detallat de l'aprofitament i de la situació dins del municipi.
3.- Els serveis tècnics d'aquest ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels
interessats, concedirà, les autoritzacions si no troba diferències amb les peticions de llicències; si es donen
diferències, aquests es notificaran als interessats i es giraran, si és procedent, les liquidacions
complementàries que corresponguen, i es concediran les autoritzacions una vegada esmenades les
diferències pels interessats i, si és procedent, realitzats els ingressos complementaris que corresponguen.
4.- En el cas de denegar les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import ingressat.
5.- Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no se presente la declaració de baixa
per l'interessat.
6.- La presentació de la baixa produirà efectes a partir del dia primer del trimestre natural següent al de la
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la Taxa.
Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL
Article 1. NATURALESA I FONAMENT
Este Ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució, per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i pels articles 57 i 20 i
concordants del Text Refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de l’esmentat text refós, establix la taxa per la utilizació
privativa o l'aprofitament especial que es deriven de la utilizació del mercat municipal, que s’ha de regir per
esta ordenança fiscal.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constituïx el fet imposable de la present taxa la utilizació privativa o aprofitament especial de les
instal·lacions del mercat municipal mitjançant casetes interiors i parades interiors i exteriors.
Es merita i naix l'obligació de contribuir des del moment que es pose a disposició del subjecte passiu l'ús de
les instal·lacions, com a conseqüència de l'atorgament de la llicència o concessió demanial per la qual
s'autoritza la utilització privativa o l'aprofitament especial de les instal·lacions del Mercat municipal.
Article 3. SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius de la present taxa en concepte de contribuyents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a les que es referix l'article 33 de la Llei 58/2003, General Tributaria; amb les que es
formalitzen les concessions per l'utilització dels llocs, locals o instal·lacions.
Article 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.
No obstant això, es podran establir coeficients reductors o quota zero euros, en aquests tarifes, per a les
persones incloses en el padró de beneficència municipal així com en aquells supòsits en què per raons de
tipus socio-econòmic resulte aconsellable, previ informe de la comissió competent en l'àrea de serveis
socials i de l’acord adoptat per l'òrgan municipal competent.
Article 5. QUOTA TRIBUTÀRIA.
1. La quantia de la taxa regulada en la present Ordenança serà fixada tenint en compte les tarifes
següents:

Casetes interiors
Parades interiors

Parades exteriors

€/semestre
47,67
34,99
€/m2/semestre
29,44

€/any
85,85
61,22
€/m2/any
52,93

€/m2/dia
1,53

Atés que les casetes i les parades no tenen connexió independent de suministrament d'energia elèctrica, a
més de les anteriors tarifes, si en aquests s'instal·len aparells que consumisquen energia elèctrica, esta
s'abonarà a banda, previ càlcul a preu fixat que efectuaran el Serveis Tècnics Municipals. L'Ajuntament
tindrà potestat per a instal·lar un comptador individual per a cada caseta o parada si ho estima oportú, en
aquest cas prevaldran les dades d'aquest a l'hora de facturar el consum eléctric.
2. En el cas que un subjecte passiu sol·licite l'obertura extraordinària del recinte interior del mercat municipal
en un dilluns o en qualsevol altre dia no determinat com d'obertura habitual, s'establirà una tarifa única de
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223,75 euros. La quantitat exigible d'acord amb l'anterior paràgraf es liquidarà en règium d'autoliquidació,
per cada aprofitament sol·licitat i per la persona que realitze la sol·licitud.
Article 6. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ.
a) El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte en els casos d'alta nova. En estos casos
el període impositiu començarà el dia que es produïsca l'alta.
b) La taxa es merita el primer dia que comença el període impositiu.
c) La quota semestral i anual de la taxa es prorratejarà per mesos naturals en els casos de casetes i
parades interiors quan es produïsca l'alta o baixa en el padró, incloent-se el mes corresponent a
l'alta o baixa. En el cas de les baixes, la no presentació de la baixa, determinarà l'obligació de
continuar abonant la taxa.
Article 7. NORMES DE GESTIÓ.
El pagament de la taxa es realitzarà:


Tractant-se de concessions ja autoritzades, una vegada incloses en la matrícula de la taxa i una
vegada aprovat el padró corresponent, L'Administració Municipal remetrà anual i semestralment les
oportunes liquidacions, remetent-se la liquidació corresponent a la primera anualitat o semestralitat
una vegada formalitzada la concessió.



En els casos d'alta nova, els subjectes passius formalitzaran l'alta ingressant la quota que
corresponga per mitjà d'autoliquidació practicada per la Tresoreria Municipal o, si no n'hi ha, per
l'Oficina de recaptació o on establisca L'Ajuntament; que haurà d'ingressar-se en les entitats
bancàries que s'indique.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
La present Ordenança Fiscal deroga des del ___ l'anterior Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la
Utilització del Mercat Municipal vigent des de ____.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Bulletí Oficial de la Provincia i
començarà a aplicar-se el dia ____, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES O AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES I
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DELS CARRERS I AMBULANTS I DE RODATGE CINEMATOGRÀFIC.

Article 1º.- FONAMENT LEGAL.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d’acord amb el que disposa
l'article 106, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la
facultat reglamentària que li atribuïx l'article 15, apartat 1, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s'aprova el text refós de la Llei Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord
amb el que preveu l'article 20 del mateix text legal, aquesta entitat estableix la TAXA per OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA DE TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA, AMB MERCADERIES, MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES O AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES I ATRACCIONS,
INDÚSTRIES DELS CARRERS I AMBULANTS I DE RODATGE CINEMATOGRÀFIC, l'exacció de la qual
s'efectuarà amb subjecció al que preveu aquesta Ordenança i l'Ordenança fiscal general sobre gestió,
recaptació i inspecció de tributs locals.

Article 2º.- FET IMPOSABLE.
El pressupost de fet que determina la tributació per aquesta taxa ho constitueix el següent supòsit
d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: l'ocupació de la via pública de terrasses
amb finalitat lucrativa, amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets,
bastides i altres instal·lacions anàlogues o amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles i
atraccions, indústries dels carrers i ambulants i de rodatge cinematogràfic, amb finalitat lucrativa, previst en
l'article 20. 3 i) 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 3º.- SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius d'aquesta taxa els obligats tributaris que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini
públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior.

Article 4º.- RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
entitats a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els supòsits i amb l'abast previstos en el
mateix.

Article 5èº.- EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS.
D'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no podran reconèixer-se
altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei.
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Article 6è.- BASE IMPOSABLE.
En general es prendrà com a base imposable el valor de la superfície ocupada, computada en metres
quadrats o fracció, excepte en aquells casos que pel caràcter transitori de l'aprofitament es tindrà en compte
el nombre d'elements col·locats.

Article 7èº.- QUOTES TRIBUTÀRIES
1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat
següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de la Taxa seran les següents:
a) Terrasses:
Caldrà especificar-se la superficie per a la qual es demana autorització per a la instal·lació de la terrassa
amb taules i cadires i per tant la conseqüent ocupació de la via pública:
- Any complert: 10,00 €/m².
- Tarifa por metres addicionals
Superfície addicional destinada a l’ocupació de terrasses durant els períodes de les festes locals i
autonòmiques:
Euros/m²/dia.
0,16
- Adquisició de tanques de protecció homologades conforme a l’annex 1 de l’Ordenança Reguladora de
l’Ocupació de la Via Pública amb Terrasses i Altres Elements Complementaris: 100,00/Unitat.

b) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions, indústries dels carrers i ambulants,
rodatge cinematogràfic, etc.
- Per metre quadrat i dia: 0,41 €.
- Vehicles desenganxats, abandonats i grues mòbils, 8,33 €/dia.
c) Per ocupar terrenys d’ús públic amb materials de construcció, àrids, graves, prefabricats metàl·lics i de
qualsevol altre tipus, susceptibe de ser utilitzats en construccions, així com enderrocs procedents de
demolicions, reforma d’edificis, residus procedents de marbristes o altres indústries de transformació o
activitats similars, ocupacions per a mudances aixi com per a qualsevol altra instal·lació a la via pública,
0,22 € m2/dia.
d) Fixar una quantia mínima de 8,33 € quan de la liquidació practicada resulte una quantitat inferior.

Article 8è.- MERITACIÓ
Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada un dels
períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes.
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Article 9è.- DECLARACIÓ I INGRÉS.
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i pel període
autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de sol·licitar prèviament la consegüent
autorització, fent constar la situació de l’ocupació, superfície a ocupar i un plànol amb la situació de
l’ocupació.
3. Comprovades les sol·licituds formulades, d'estimar-se conformes, es concediran les autoritzacions.
En cas contrari, es notificarà a l'interessat a fi de que esmene les deficiències, i es girarà la
liquidació complementària que procedisca. Les autoritzacions es concediran una vegada
esmenades les diferències i realitzat l'ingrés complementari.
4. En el cas d’una nova sol·licitud d’autorització es liquidarà la taxa en funció del període que reste per
a la finalització de l’any natural prenent com a base el mes o fracció del mes. No es permetrà
l’ocupació o utilització privativa fins que no s'efectue l'ingrés i es concedisca l’autorització.
5. Autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament mentre no se sol·licite la baixa per
l'interessat o es declare la seua caducitat. Si l’interessat sol·licitarà la baixa una vegada abonada la
quota tributària per any complert, aquest tindria dret a la devolució de la part proporcional del temps
que encara no haguera transcorregut sempre prenent com a base el mes o fracció del mateix.
6.- Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers.
L'incompliment d’aquest mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència.
7.- El document acreditatiu de la Concessió de la llicència, que s’expedirà una vegada efectuat l'ingrés
de la quota resultant, serà exposat en lloc visible durant el període de la concessió.
8. La presentació de la baixa produirà efectes a partir del primer dia del mes següent al període
autoritzat. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.

9. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de
constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació.
10. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se
efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'oportú
expedient, d’acord amb el que preveu l'esmentat Reglament.

Article 10èº.- OBLIGACIONS DELS INTERESSATS.
Les persones o entitats a què se'ls concedisca la utilització de la via pública per a la realització del fet
impossible que regula esta ordenança, tindran l’obligació de delimitar i tancar la superfície per a la que se li
concedeix l’autorització.
En cap cas es pot modificar l’espai reservat per a la col·locació dels elements autoritzats, excepte
autorització expressa de l'ajuntament.
En cas d'incompliment d’aquesta obligació, amb independència de la incoació de l’expedient d’infracció
tributària, l'Ajuntament podrà optar per la cancel·lació de l'autorització o per la liquidació de la tarifa que li
correspondria en aplicació del que preveu l'article 6é d’aquesta ordenança incrementada en un cent per
cent.
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Article 11è.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes
corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, d'acord amb el
que estableix l’article 11 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 12è.- VIGÈNCIA.
La present ordenança entrarà en vigor a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
començarà a aplicar-se a partir de la seua entrada en vigor i continuarà en vigor en exercicis successius fins
que s'acorde la seua modificació o expressa derogació.

Aprovació
Aquesta ordenança que consta de dotze articles, va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
ordinària celebrada el dia 29 de març de 2016.

DILIGÈNCIA.-- El text íntegre d'aquesta ordenança va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província n º
122 de 27 de juny de 2016.”
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE
LA VIA PÚBLICA.
Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 20 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
que es derive de l'ocupació DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA que es regirà per esta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l’esmentat Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
Article 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial que es derive per
l'ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la Taxa regulada en esta Ordenança Fiscal, les persones o entitats al
favor de les quals s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament si els va procedir sense
l'oportuna autorització.
Article 4.- Exempcions i bonificacions.
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i Disposició Addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5.- Quota tributària.
Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afecten a la generalitat o a una part
important del veïnat, la quantia de la Taxa regulada en esta ordenança consistirà, en tot cas, i sense
excepció alguna, en el 1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en
aquest terme municipal les esmentades empreses. A estos efectes, s'entendrà per ingressos bruts els que
referents d'això s'establixen en el Reial Decret.
La quantia d'esta Taxa, que poguera correspondre a Telefónica d'Espanya, SA, està englobada en la
compensació en metàl·lic de periodicitat anual a què es referix l'apartat 1 de l'article 4t de la Llei 15/1987, de
30 de juliol (Disposició Addicional Octava de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Article 6.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir,
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència, o des que es va iniciar l'aprofitament si es va procedir sense l'oportuna
autorització.
b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia primer de cada un
dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa.
2. El pagament de la Taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la Depositaria Municipal
o on establisca l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la corresponent llicència.
Aquest ingrés tindrà caràcter de depòsit previ, de conformitat amb el que disposa l'article 26.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ,i quedarà elevat a definitiu en concedir-se la llicència
corresponent.
b)Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos en els
padrons o matrícules d'esta Taxa, per semestres naturals, en les oficines de la Recaptació Municipal
des del dia 16 del primer mes del semestre fins al dia 15 del segon mes.
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Article 7.- Normes de gestió
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, i
seran irreductibles per semestres.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en esta ordenança, hauran
de sol·licitar, prèviament, la corresponent llicència i realitzar el depòsit previ a què es referix l'article anterior.
3.- Una vegada autoritzada l'ocupació, si no es va determinar amb exactitud la duració de l'aprofitament,
s'entendrà prorrogada fins que se presente la declaració de baixa pels interessats.
4.- La presentació de la baixa produirà efectes a partir del dia primer del següent semestre. La no
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la Taxa.
Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA PISCINA I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per la prestació del servei DE PISCINA I
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS que es regirà per esta Ordenança Fiscal,
les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l’esmentada Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa, la prestació del servei de piscina i la utilització de les instal·lacions
esportives municipals.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la Taxa regulada en esta Ordenança Fiscal, els que es beneficien
dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest ajuntament, que es referix l'article anterior.
Article 4.- Exempcions i bonificacions.
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i Disposició Addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 5.- Quota tributària.
1.- La quantia de la Taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en les tarifes
continguda en l'apartat següent, per a cada un dels distints serveis o activitats.
2.- La tarifa d'esta Taxa serà la següent:
Abonament
a) Piscina:
1.
Adults:
Individual Diària
Abonament 10 Assistències
Abonament 20 Assistències
Abonament 40 Assistències
2.

Tarifa
3,00 €
23,00 €
30,00 €
49,00 €

Xiquets de 3 fins a 14 anys
Individual Diària
Abonament 10 Assistències
Abonament 20 Assistències
Abonament 40 Assistències

2,00 €
15,00 €
20,00 €
32,00 €

b) Pavelló polisportiu cobert
- En partits entre equips no federats

12,00 €

c) Frontó o tennis:
- Utilització pista frontó o tennis
sense fer ús de la instal·lació elèctrica (hora)
- Utilització pista frontó o tennis fent ús
de la instal·lació elèctrica (hora)
- Utilització pista Squash (hora)
- Utilització pista de Paddle (hora)
d) Camp de Futbol 7:
- En partits entre equips no federats
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2.- Les quanties referents a les entrades a la piscina poden ser incrementades fins a un 50% els dissabtes,
els diumenges i els festius, previ acord de la Comissió de Govern Municipal.
3.- Gaudiran d’una bonificació del 50 % els desocupats, els jubilats i els joves de fins 30 anys empadronats
a L’Alcúdia en les entrades individuals i en les tarifes per la utilització del pavelló cobert, pistes de frontó,
squash o paddle, prèvia presentació del document nacional d’identitat o anàlog.
4.- Quan existisquen raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen, previ
informe de la comissió competent en l'àrea de serveis socials i de l’acord adoptat per l'òrgan municipal
competent, podrà establir-se Taxa igual a zero euros o per davall de les tarifes establides en l'apartat 2
anterior.

Article 6.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir, des que es preste o es realitze qualsevol dels serveis o
activitats especificats en l'apartat 2 de l'article anterior.
2.- El pagament de la Taxa s'efectuarà en el moment d'entrar al recinte de què es tracte o en sol·licitar la
utilització de les instal·lacions esportives esmentades en l'apartat 2 de l'article anterior.

Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS, LLUMINOSOS,
APARADORS, VITRINES I PUBLICITAT.

Article 1.- Fonament legal.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix la Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials
que es deriven de la INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS, LLUMINOSOS, APARADORS, VITRINES I PUBLICITAT
que es regirà per esta Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de
l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa, la utilització privativa o aprofitament especial que es derive de la
instal·lació o existència de rètols, lluminosos, aparadors, vitrines i la prestació de l'activitat de publicitat per
part d'aquest Ajuntament, segons els apartats que figuren en l'article 6 de les quanties de la Tarifa.

Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la Taxa regulada en esta Ordenança Fiscal, les persones o entitats al
favor de les quals s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament si els va procedir sense
l'oportuna autorització.

Article 4.- Exempcions i bonificacions.
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i Disposició Addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 5.- Categoria dels carrers i polígons.
1.- Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa de l'article 6 següent, les vies públiques d'aquest
municipi es classifiquen en categories.
2.- Annex a esta ordenança hi figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb
l’expressió de la categoria que correspon a cada una d'elles.
3.- Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic seran considerades d'última
categoria ,i romandran qualificades així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell en què s'aprove pel Ple
d'esta Corporació la categoria corresponent i la inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques.
4.- Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques
classificades en distinta categoria, s'aplicarà la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.

Article 6 .- Quota tributària
1.- La quantia de la Taxa regulada en esta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l'apartat
següent, atenent a la categoria del carrer on estiguen instal·lades o es pretenguen instal·lar els rètols,
aparadors o vitrines, i la superfície l'ocupació de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència o la
realment ocupada, si fóra major.
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2. La tarifa del preu públic serà la següent:
Categoria de Carrers
1a
Euros

2a

3a

Tarifa primera. Rètols i Lluminosos.
- Per cada m2 o fracció fins a 20cm d'ixent a l'any

2,38

Tarifa segona. Aparadors.
- Per cada m2 o fracció a l'any

2,38

Tarifa tercera, Vitrines.
Per cada m2 o fracció, amb ixent o vol fins a 20cm, a
l'any
Quan excedisca de 20cm, la tarifa serà recarregada amb el 50 %

2,38

Tarifa quarta. Per exhibició de rètols en exteriors i distribució de propaganda i cartells de mà.
- Per exhibició de rètols en carrers de primera, segona i tercera 3,97 €/m2
(trimestre)
- Per distribució de propaganda i cartells en mà siga la que siga la
quantitat
182,75 €
Tarifa quinta: Publicitat en el llibre de festes
- Per pàgina sencera blanc i negre:
- Per mitja pàgina blanc i negre:

195,00 €

- Per un quart de pàgina blanc i negre:

110,00 €
90,00 €

- Per pàgina sencera dues tintes:
- Per mitja pàgina dues tintes:

240,00 €
190,00 €

- Per mitja pàgina a color:
- Per una pàgina a color:

390,00 €
590,00 €

En els supòsits de publicitat en instal·lacions esportives, podran establir-se coeficient corrector o quota tarifa
igual a zero euros, quan es tracte d'empreses patrocinadores d'equips esportius o que fomenten la pràctica
d'algun esport.
En els supòsits de publicitat en valencià s'establixen tarifes igual a zero per a tots els casos excepte en el de
distribució de propaganda i cartells de mà.

Article 7.- Meritació i ingrés
1.- Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir, en el moment que es realitze l'activitat o s'inicie
l'aprofitament objecte del fet imposable a què es referix l'article 2 d’esta Ordenança.
2.- Tractant-se de concessions de nous aprofitaments o establiment del servei, el pagament de la Taxa es
realitzarà per mitjà d'ingrés directe en Depositaria Municipal o on establisca l'Ajuntament, però en qualsevol
cas abans de retirar la llicència. Aquest ingrés tindrà el caràcter de depòsit previ, de conformitat amb el que
disposa l'article 26.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu en concedirse la llicència corresponent.
3.- Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada inclosos en els
padrons o matricules d'esta Taxa, per anualitats o trimestres segons la Taxa de què es tracte, realitzant-se
el pagament segons el calendari del contribuent.
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Article 8.- Normes de gestió
1.- Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa, es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat,
seran irreductibles pels períodes per als que estan previstos.
2.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en esta ordenança hauran
de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el depòsit previ a què es referix l'article anterior i
formular declaració en què conste la superfície de l'aprofitament, acompanyant un pla detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la situació dins del municipi.
3.- Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels
interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar diferències amb les peticions de llicències; si es
donaren diferències es notificaran aquests als interessats, i es giraran, si és procedent, les liquidacions
complementàries que corresponguen, concedint-se les autoritzacions una vegada esmenades les
diferències pels interessats i, si és procedent, realitzats els ingressos complementaris que corresponguen.
4.- En el cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest Ajuntament la
devolució de l'import ingressat.
5.- Una vegada autoritzat l'aprofitament, s'entendrà prorrogat mentre no s'acorde la seua caducitat per
l'Alcaldia o es presente baixa justificada per l'interessat o els seus legítims representants en el cas de mort.
6.- La presentació de la baixa produirà efectes a partir del dia primer de l'any natural, o trimestre (segons es
tracte) següent al de la seua presentació. La no presentació de baixa determinarà l'obligació de continuar
abonant la Taxa.

Disposició final.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.

Ajuntament de l’Alcúdia

El Secretari.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS
Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei
7/85, 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 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix la taxa per llicència d'obertura
d'establiments o locals", que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò
que s'ha previngut en l'article 58 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, tendent a
verificar si els locals on va a desenvolupar-se l'activitat, reuneixen les condicions de seguretat, sanitat i
salubritat, i qualsevol altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o
generals per al seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ per a l'atorgament , per
aquest Ajuntament, de l'oportuna llicència o conformitat d'activitat.
2. A aquest efecte, tindran la consideració d'obertura:
a) La instal·lació per primera vegada del local per a donar començament a les seues activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat exercida en el local, encara que continue el mateix titular.
c) L'ampliació del local i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i que afecte les condicions
assenyalades en el número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.
d) La modificació del titular de l’activitat, inclús sense alteració de les condicions del local i que afecte les
condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.
3. S'entendrà per local subjecte a esta llicència tota edificació habitable, estiga o no oberta al públic, que no
es destine exclusivament a vivenda, i que:
a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat, sense perjuí de l'obtenció o no de beneficis econòmics.
b) Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats servisquen, d'auxili o complement per a les mateixes, o
tinguen relació amb elles, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats
jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, estudis, aparcaments, etc.

Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que es pretén desenvolupar o si és el cas, es
desenvolupe en qualsevol local.
2. S'entendrà per local tota edificació o terreny sense edificar, estiga o no obert al públic, que no es destine
exclusivament a vivenda, i que:
a) Es dedique a l'exercici d'alguna activitat subjecta a llicencia ambiental, declaració responsable o
comunicació d’activitat innòcua, sense perjuí de l'obtenció o no de beneficis econòmics.
b) Encara que no es desenvolupen aquelles activitats, servesquen d'auxili o complement per a les
mateixes, o tinguen relació amb elles, com per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals
d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, estudis, aparcaments, etc.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i
jurídiques a què es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors i liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40
de la Llei General Tributària.
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Article 5é. Base imposable
1. La renda anual serà la resultant d'aplicar el tipus del 10 % al valor cadastral a efectes de l'Impost sobre
Béns Immobles, excepte quan per l'obertura del local haja sigut necessària la realització d'obres majors, que
impliquen un increment del valor cadastral, o quan el local no tinga assignat l’ús correcte. En aquests casos,
es practicarà una liquidació provisional que prendrà com a base imposable la suma del valor cadastral
assignat en els registres cadastrals, més el valor de la construcció que figure en la llicència d'obra tramitada
a aquest efecte, o la valoració que s’efectue per l’oficina tècnica municipal.
La liquidació definitiva es practicarà sobre la base liquidable a efectes de l'Impost sobre Béns Immoble, una
vegada es fixe el nou valor cadastral per part dels serveis de l'Agència Cadastral, de la quota del qual es
deduirà la liquidada en provisional, i s'ingressarà la diferència en les arques municipals o es tornarà, a
instància de l'interessat, si així procedeix, l'excés ingressat com a conseqüència de la liquidació provisional.
2. Quan en un mateix local existisquen, sense discriminació en el títol d'ocupació del mateix, espais
destinats a vivenda i a l'activitat subjecta a la taxa, la base d'este últim serà la que proporcionalment a la
seua superfície li corresponga en l'import total de la renda anual que, conforme a les regles precedents,
s'impute a tal local.
3. Quan es tracte de l'ampliació del local, la base imposable serà la renda anual que corresponga a la
superfície en què es va ampliar el local, calculada d'acord amb el que preveuen les regles anteriors.
Article 6t. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 12,5% sobre la base definida en
l'article anterior, i corregint el resultat així obtingut pel coeficient que s'assenyala en l'apartat següent, en
funció de la categoria del carrer, plaça o via pública en què estiga ubicat l'establiment.
S'estableixen els següents coeficients correctors segons els carrers del municipi:
Carrers compresos dins de sectors d'ús industrial, terciari o dotacional i d'ús predominant industrial, terciari o
dotacional:
 Per a establiments amb superfície fins a 500,00 m2. ................ 1,5
 Per a establiments amb superfície entre 500,01 i 700,00 m2. .... 1,3
 Per a establiments amb superfície entre 700,01 i 1.000,00 m2. 1,0
 Per a establiments de més d'1.000,00 m2 ........................…..... 0,8
Resta de carrers del Municipi …………………………………………........… 1,6
2. La quota tributària s'exigirà per unitat de local.
3. En els casos de variació o ampliació d'activitat a desenvolupar en el local subjecte, de la quota que
resulte per aplicació dels apartats anteriors d'este article es deduirà allò que s'ha meritat per este concepte
tributari amb ocasió de la primera obertura i d'ulteriors variacions o ampliacions de l'activitat, així com de
l'ampliació del local. La quantitat a ingressar serà la diferència resultant.
La justificació de les circumstàncies indicades en els dos apartats anteriors, es realitzarà per mitjà de
l'aportació de la documentació acreditativa d'això, expedida per òrgan competent en cada cas.
4. En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a
liquidar seran el 20% de les assenyalades en el número anterior.
5. Amb independència de l'anterior, s'estableix tarifa única per a canvis de titularitat o arrendament de
qualsevol activitat per import de 93,58 €, per a bancs i entitats financeres per un import de 12.529,96 €, i per
a supermercats i grans comerços de qualsevol tipus, de 6.264,99 €, sempre que superen els 400 metres
quadrats de superfície. Quan estos últims tipus de comerços tinguen més d'1.000 metres quadrats de
superfície, es liquidarà una tarifa única de 10.441,65 €, i l'excés sobre els 1.000 metres quadrats es
liquidaran segons el procediment normal.
6. En les obertures temporals, la tarifa serà la que resulte de dividir per dotze la quota resultant, i
multiplicar-la després pel nom de mesos que dure l'obertura, fixant la quota mínima en un mes.
7. S'establixen com a taxes mínimes, en cada cas, les següents:
1. Quan es tracte d'activitats subjectes a llicència ambiental
2. Per a activitats subjectes a declaració responsable o comunicació
3. En cas de tractar-se d'obertura temporal
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8. S'establix com a taxa màxima en cada cas per a qualsevol tipus d'activitat: 12.529,96 €.
Article 7é. Exempcions i bonificacions
S’aplicarà una bonificació del 50 per cent a les quotes tributàries resultants, a aquelles activitats que
estiguen emplaçades a qualsevol immoble del municipi. Aquesta bonificació no serà d’aplicació a les
activitats a les quals es calcule la quota tributària conforme al punt 6 de l’article 6è. d’aquesta ordenança
fiscal.
Article 8é. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es preste el servei d'atorgament de la llicència o de
conformitat amb l’obertura.
L'Ajuntament exigirà la present taxa en règim d'autoliquidació en concepte de depòsit previ del seu import
total, a l'efecte de la qual es formularà la declaració oportuna en el moment de la presentació de la sol·licitud
de la llicència, declaració responsable o comunicació d’activitat innòcua.
Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència o sense presentar la preceptiva
declaració responsable o comunicació, la taxa es meritarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal
conduent a determinar si el local reuneix o no les regles exigibles, amb independència de la iniciació de
l'expedient administratiu que puga instruir-se per a autoritzar l'obertura del local o decretar el seu tancament
si no fóra autoritzable la dita obertura.
4. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, de cap manera, per la denegació de
l’exercici de l’activitat o per l’autorització d'esta condicionada a la modificació de les condicions del local, ni
per la renúncia o desistiment del sol·licitant.
Article 9é. Declaració
Les persones interessades en l’exercici d’una activitat, presentaran prèviament, en el Registre General
l'oportuna instància, amb especificació de l'activitat o activitats a desenvolupar en el local, acompanyada del
títol d'adquisició del local, i indicaran, si el local no té assignat valor cadastral, el preu d'adquisició o el cost
de la seua construcció.
Així mateix s'aportarà fotocòpia de la declaració d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o alta
censal corresponent.
2. Si després de presentar la documentació es variara o ampliara l'activitat a desenvolupar en el local, o
s'alteraren les condicions projectades, o bé s'ampliara el local inicialment previst, aquests modificacions
hauran d'informar de l'Administració municipal amb el mateix detall i abast que s'exigeix en la declaració
prevista en el número anterior.
Article 10é. Liquidació i ingrés
1. La liquidació de la taxa es practicarà en règim d’autoliquidació en el moment de formular la sol·licitud de
la llicència, declaració responsable o comunicació corresponent.
2. Si el local no té assignat valor cadastral, es practicarà una liquidació provisional i es prendrà com a base
imposable el cost de la construcció del local o si no n'hi ha s'efectuarà la valoració per part de l'Oficina
Tècnica Municipal.
Una vegada fixat el valor cadastral, es practicarà la liquidació definitiva que procedisca, de la quota de la
qual es deduirà la liquidada en provisional, ingressant-se la diferència en les arques municipals o tornant-se
a instància de l'interessat, si així procedira, l'excés ingressat a conseqüència de la liquidació provisional.
Article 11é. Infraccions i sanciones
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquests
corresponguen en cada cas, s'acomodarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària.
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.L'Alcalde.
El Secretari.
Ajuntament de l’Alcúdia
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA PRESTACIÓ SERVEI RETIRADA VEHICLES DE LA
VIA PÚBLICA I SUBSEGÜENT CUSTÒDIA D’ESTOS.
Article 1.- NATURALESA I FET IMPOSABLE
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'Abril Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament de l’Alcúdia establix la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles
de la via pública i subsegüent custodia d’estos, que es regirà per esta Ordenança Fiscal, les normes de la
qual atenen al que preveu l'article 58 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l'article 71 de la Llei
sobre Trànsit i Seguretat Vial (Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març) així com el Reglament
General de Circulació aprovat per Reial Decret 13/1992 de 17 de gener, i els concordants de les respectives
Lleis i el seu desenrotllament reglamentari.
Article 2.La taxa es fonamenta en la necessitat d'aconseguir la contraprestació econòmica per la prestació d'uns
serveis provocats pel particular en pertorbar, obstaculitzar o entorpir de forma greu la lliure circulació per
la via pública estacionant o aparcant amb infracció de les normes de circulació o impedint de forma greu el
funcionament d'algun servei públic. Així mateix quan es presumisca racionalment que s'ha produït
l'abandonament dels vehicles en la via pública o en haver sigut immobilitzat per les causes legalment
establides.
Article 3.- Constituïx el fet imposable la prestació del servei de retirada de vehicles, iniciada o completa, per
mitjà de l'actuació de serveis municipals competents, per mitjans propis o col·laboració amb empreses
particulars, i la subsegüent custòdia fins a la seua devolució a l'interessat.
Article 4.- EXEMPCIONS
En matèria de beneficis tributaris s'acomodarà al que disposa l'article 9 i disposició addicional novena del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 5.- SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjecte passiu, els titulars del vehicle, excepte en el
cas de sostracció o altres formes d'utilització del vehicle contra la voluntat del titular, degudament
justificades.
Article 6.- BASE IMPOSABLE
La base del gravamen està constituïda per la unitat del vehicle retirat o custodiat, segons la classificació
següent:
A - Motocicletes i assimilats.
B - Vehicles turismes amb tara no superior a 1.200Kg.
C - Vehicles turismes amb tara superior a 1.200Kg.
D - Furgonetes, camions altres vehicles amb tara superior a 1.200Kg.
Article 7.1.- TARIFES
Quan s'acudisca a realitzar el servei, o iniciats els treballs necessaris per al trasllat del vehicle als depòsits
establits a aquest efecte, i no s'arribe a efectuar el trasllat per presentar-se el propietari:
Quan s'acudisca a realitzar el servei, o iniciats els treballs necessaris per al trasllat del vehicle als depòsits
establits a aquest efecte, i no s'arribe a efectuar el trasllat per presentar-se el propietari:
Classe del vehicle
A
B
C
D
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2.- Quan es realitze el servei complet, traslladant el vehicle fins als depòsits establits a aquest
efecte:
Classe del vehicle
A
B
C
D

Quota fixa
41,00 €
83,00 €
83,00 €
98,00 €

3.- Per cada dia o fracció de custòdia:
Classe del vehicle
A
B
C
D

Quota fixa
1,60 €
4,14 €
5,79 €
8,27 €

Article 8.- MERITACIÓ
L'obligació de contribuir naix amb la prestació del servei o amb la simple iniciació d'aquest en el cas de
l'arreplegada de vehicles de la via pública, generant-se en el mateix acte la meritació de la taxa.
La custòdia començarà a meritar-se a partir del dia immediat següent a què haguera tingut lloc la retirada o
trasllat del vehicle, practicant-se liquidacions mensuals o en el cas de retirada pel seu titular, per la fracció
de mes transcorreguda.
Article 9.- GESTIÓ
Per a la liquidació i recaptació d'esta taxa, podrà utilitzar-se qualsevol dels sistemes autoritzats per la llei.
Pel que fa a cada sistema s'acomodarà a l'Ordenança Fiscal General.
Article 10.- Serà requisit previ per a la retirada del vehicle dels depòsits establits a aquest efecte, el
pagament o la garantia de pagament de la taxa, sense perjuí del dret de recurs que li assistisca i de la
possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l'accident, de l'abandonament del vehicle o de la
infracció a què haja donat lloc la retirada.
Com a norma especial de recaptació d'esta taxa, s’estableix que els drets meritats segons la tarifa d’esta
Ordenança podran fer-se efectius en els servei de recaptació de la Policia Municipal, o en l'oficina bancària
o entitat d'estalvi en el compte restringit de l'Ajuntament de l’Alcúdia.
No s'aplicarà el requisit de previ pagament en el supòsit de l'article 7.1 d'esta Ordenança, en què es girarà
una posterior liquidació al titular del vehicle.
Article 11.- El pagament de la taxa no exclou el de les sancions o multes que siguen procedents per
infracció i policia urbana.
Article 12.
1.- L'Ajuntament procedirà a la venda en pública subhasta dels vehicles que tinga depositats en els recintes
o locals establits a aquest efecte, quan després d'haver-se notificat formalment als seus titulars la
circumstància de la retirada i depòsit transcórrega més d'un mes, sense que aquells hagen instat la
restitució dels vehicles o hagen efectuat renuncia formal a esta. Notificant-li al propietari perquè en qualsevol
cas satisfaça les despeses i taxes de trasllat i depòsit, procedint a la via d'apremi si en el termini d'un mes
no es fera efectiu els esmentats pagaments.
2.- Quan els titulars dels vehicles depositats siguen desconeguts, de tal manera que impossibilite la
notificació personal, la notificació es farà mitjançant Edictes publicats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
el Butlletí Oficial de la Província durant el termini de quinze
No obstant això, si es preveu racionalment que el vehicle no pot conservar-se sense deteriorar-se notable o
que no fóra apte per a la circulació segons certificat expedit per la Delegació d'Indústria, o que el preu de la
venda disminuïra granment o no cobrira al final del període de la custòdia totes les despeses i taxes per la
retirada i deposite del vehicle, es procedirà a l'alienació en pública subhasta si no s'haguera presentat l'amo
transcorreguts vuit dies des de la finalització del termini de quinze dies de la publicació de l’esmentat edicte
en el Butlletí Oficial de la Província.
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3.- El producte de la venda en subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament de les taxa així com les
despeses pels anuncis assenyalats en el paràgraf anterior, el sobrant si en quedara, es depositarà durant el
termini de dos anys a la disposició del titular del vehicle.
4.- En tot cas no es procedirà a la restitució del vehicle o preu d'adjudicació sense que prèviament es facen
efectius els drets per arreplegada i custodia i les despeses que s'hagueren ocasionat per l'alienació en
pública subhasta.
5.- Si no hi ha adjudicatari, el vehicle quedarà a disposició de l'Ajuntament per a destinar-lo als fins que
estime convenients o, al trobador previ pagament de les despeses de retirada, trasllat i depòsit.
La legalització dels vehicles, així com les càrregues que pogueren pesar sobre ell, seran de compte dels
adjudicataris, els que hauran d'acreditar la transferència en la Direcció Provincial de Trànsit als efectes de
l'alta en l'impost municipal de vehicles de tracció mecànica.
Article 13.- Pel que fa a les infraccions tributàries i la seua sanció, s'acomodarà al que disposa l'Ordenança
Fiscal General.

DISPOSICIÓ FINAL
Vigència
Esta Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2005, i continuarà en vigor en exercicis
successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
Aprovació
Esta Ordenança, va ser aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2004.
L’Alcúdia, divuit d'octubre de dos mil quatre.-

L'Alcalde.
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA
INFANTIL MUNICIPAL.
Article 1º.- Naturalesa i Fonament.
En l’ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’Abril Reguladora de les Bases de
Regim Local, i de conformitat en lo disposat als articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
Març, per que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix mitjançant la present Ordenança de la Taxa per la Prestació del Servei de l’Escola Infantil
Municipal, les normes que es aquesta Ordenança es contenen estan harmonitzades d’acord amb lo previst
als articles 57 i 20 i següents de l’esmentat text legal.
Article 2º. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció, i vigilància dels
xiquets, i altres complementaris, propis de l’escola infantil, quan aquests es realitzen pels serveis
municipals.
Article 3. Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·liciten o es
beneficien de la prestació del servei o realització de les activitats d’ensenyament i altres complementaris que
es detallen a l’article 5è d’aquesta Ordenança Fiscal.
2.- Estaran obligats al pagament de la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l’escola infantil.
Article 4. Responsables
1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicte acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei General Tributària.
ARTICLE 5. Quota tributària

1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFES ESCOLA INFANTIL

EUROS

Tarifa Horari General xiquets de 0 a 2 anys (de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a
17:00) per mes

190,00

Tarifa Horari General xiquets de 2 a 3 anys (de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a
17:00) per mes, de setembre a juny

0,00

Tarifa Horari General xiquets de 0 a 2 anys (de 8:00 a 12:30 i de 15:00 a
18:00) per mes

216,00

Tarifa Horari General xiquets de 2 a 3 anys (de 8:00 a 12:30 i de 15:00 a
18:00) per mes, de setembre a juny

26,00

Quota Mensual de Menjador (per dia lectiu)
Quota Diària de Menjador (dies solts)
Quota Mensual de Menjador sense menú (per dia lectiu)
Quota Diària de Menjador sense menú (dies solts)
La taxa dels horaris especials s’aplicarà com a mínim per setmanes (25 % del mes).
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La notificació de la no assistència al menjador abans de les 10 hores comportarà l’abonament sols de la part
proporcional del monitor, 1,50 €.
L’import de la taxa suportada pels pares o tutors serà l’impor t de La tarifa indicada menys l’import
del bo d’escolarització per mes, a obtenir de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport. En el cas que el bo d’escolarització li fóra denegat, no el sol·licitara o l’alumne
s’escolaritzara fora del període de matrícula la tarifa seria de 130,00 euros, sent aquesta la tarifa
màxima aplicable en qualsevol cas. En cas que la tarifa resultant després de la minoració del bo
fóra negativa la taxa a aplicar seria de 0,00 euros al mes.
Durant el mes de juliol s’aplicarà una tarifa resultant igual a la dels mesos anteriors en el cas dels
xiquets de 0 a 2 anys.
En cas que no hi haguera resolució sobre la concessió dels bons per part de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a l’inici del curs escolar s’aplicarà la tarifa màxima de
130,00 euros indicada, regularitzant-se la mateixa per tot el període que haguera transcorregut en
el moment hi constara la resolució de concessió dels bons per part de la Conselleria d’Educació.
Article 6º.- Bonificacions.
S’estableix una bonificació del 10 % de la tarifa resultant per a cada alumne quan assistesquen a l’escola
dos o més germans.
Article 7º.- Període Impositiu i Pagament.
1. L’obligació de contribuir i el pagament de la taxa naix quan l’interessat presenta la sol·licitud de matrícula
del curs.
2. El període impositiu dels drets d’assistència a classe coincideix amb els mesos naturals, amb l’excepció
dels casos d’alta en la recepció del servei, en aquestos, el període impositiu començarà el dia en que es
produeix l’alta. En aquest cas, el pagament es produirà el primer dia del període impositiu.
3. El pagament de la matricula i el servei de menjador, es produirà de manera immediata.
Article 8º.- Normes de Gestió.
1. La taxa és gestionada des del moment de la matrícula i de forma mensual, aquesta quedarà constituïda
per les opcions comprensives a cada subjecte passiu.
2. La taxa serà exigible mitjançant regim de liquidació. La liquidació mensual inclourà el import corresponent
a la quota d’assistència del mes, les quotes per menjador corresponents al mes anterior i la quota per
matricula en el cas de produir-se en eixe mes.
3. La quota mensual per assistència serà de caràcter irreductible , amb l’excepció de que l’alta en la
matricula es produïra desprès del dia 15 del mes corresponent, sent en aquest cas la quota mensual per
assistència del 50% sobre el import previst.
4. La quota anual de matricula serà per l’import íntegre i amb caràcter irreductible.
5. La formalització de la matrícula suposarà el compromís del pagament de totes les mensualitats des del
moment de l’assistència del menor a l’Escoleta Infantil. No es podrà retardar l’assistència més enllà del mes
d’octubre. En cas de no incorporar-se en el començament del curs, o siga al mes de setembre, es meritarà
la taxa corresponent a partir del mes d’octubre següent.
6. En el cas de la concessió de la baixa anticipada, l’interessat quedarà obligat al pagament, per una part,
de la quota mensual per assistència corresponent al mes en que es sol·licites la baixa, que es irreductible, i
per tant es deurà d’abonar completa , amb independència del dia concret en el que es produeix la baixa.
En cap cas, serà reintegrada la quota anual corresponent a la matricula del curs.
7. La falta de comunicació per escrit de la baixa al moment de produir-se la situació que la motives,
comportarà l’obligació de pagament íntegre de la taxa.
8. La manca de pagament de dos rebuts seguits comportarà la baixa a la matrícula , amb l’excepció de es
sol·licites formalment un l’aplaçament del deute o es pague la quantitat endeutada.
En el cas de baixa per no pagar la taxa, l’interessat queda obligat al pagament integro de les quotes
corresponents d’acord amb el punt 6è. d’aquest mateix article.
Article 9º.- Pagament.
La taxa serà dipositada mensualment i per anticipat dintre dels primers cinc dies de cada mes.
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Article 10º.- DOMICILIACIONS BANCÀRIES.
L’ingrés de les quotes es practicarà preferentment mitjançant domiciliació bancària, si be, també es
permetrà en el seu defecte l’ingrés davant la corresponent entitat bancària. En aquest últim cas, caldrà
presentar el justificant bancari de l’ingrés en la Secretaria del Centre.

Article 11º.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributaries, així com de les sancions que a les mateixes
correspon en cada cas, s’estarà a lo disposat als articles 77 i següents de la Llei General Tributaria, tal i com
s’estableix a l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Disposició Final.La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província,
quedant en vigor en tant no s’acorde la seva modificació o derogació.
L’Alcúdia, a 15 d’abril de 2010.
L’ALCALDE.
Robert Martínez Correcher
DILIGÈNCIA FENT CONSTAR que esta ordenança fou publicada provisionalment en el Butlletí Oficial de la
Província número
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB
CAIXERS AUTOMÀTICS.

Article 1. - FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de conformitat amb el que
disposa l'article 106 de la Llei 7 /85 Reguladora de les Bases de règim Local, així com en els articles 20 i 15
a 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 , l'Ajuntament de l’Alcúdia, estableix la taxa per l’ocupació del domini públic amb
instal·lació i funcionament de caixers automàtics amb accés directe des de la via pública.
Article 2 . - FET IMPOSABLE.
1 . - Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local derivada de la instal·lació o funcionament de caixers automàtics en façanes per entitats de
dipòsit o financeres de manera que el servei siga prestat a l’usuari des de la via pública .
2 . - L'obligació de contribuir naix per l'atorgament de la concessió de la llicència administrativa o des que es
realitze l’aprofitament si es fa sense la corresponent llicència.
Article 3 . - SUBJECTES PASSIUS.
Són
subjectes
passius
d'aquesta
taxa
les
persones
físiques
o
jurídiques
i
les
entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària que siguen titulars de les respectives llicències
o en el profit de les quals redunden les instal·lacions si es va procedir sense l'oportuna autorització.
Article 4 . - RESPONSABLES .
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària .
Article 5 . - QUOTA TRIBUTÀRIA.
1 . - L'import de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança es
fixarà prenent com referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de l'esmentat ús o
aprofitament si els béns afectats no foren de domini públic. Es tindrà en compte a més a més el temps de
durada de l’aprofitament, la superfície ocupada i la intensitat d'ús.
2. - Les quota tributària per la instal·lació o funcionament de caixers automàtics en façanes per entitats de
dipòsit o financera serà de 1.000 euros anuals.
Article 6. - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en els imports de les quotes tributàries regulades en la present
ordenança.
Article 7. - GARANTIES D'ÚS.
1. - Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporte la destrucció o deteriorament del domini
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què hi haguera lloc, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.
2 . - Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns
destruïts o l'import del deteriorament dels danyats .
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3 . - Les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el present article no podran ser condonats
totalment ni parcialment.
4 . - En qualsevol moment, podrà l'administració, si ho considera oportú, per raons d'interès públic local,
exigir el dipòsit previ de les quantitats per fer front al possible deteriorament o destrucció del domini públic
municipal .
Article 8 . – PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ.
1 . - La meritació de la present taxa coincidirà amb l'any natural excepte en el cas de primer aprofitament.
En aquest cas el període impositiu s'ajustarà a la data en què s'atorgui l'oportuna llicència o a la data en que
s'inicie l'aprofitament si es va procedir sense la corresponent autorització.
2 . - L'impost es merita el primer dia del període impositiu .
3 . - L'import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals en casos d'alta i baixa un vegada iniciat l'any
natural . Aquest prorrateig inclourà en tot cas, el trimestre natural complet al que corresponga el mes en que
es produesca l'inici o el cessament de l'aprofitament .
Article 9 . – NORMES DE GESTIÓ.
1 . - Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança
haurà de demanar la oportuna llicència .
2 . - Una vegada concedida la llicència o alçada acta d'inspecció si es va procedir sense autorització, es
notificarà al subjecte passiu la liquidació corresponent al primer aprofitament, per al seu pagament en els
terminis que estableix l'article 62.2 LGT .
3 . - En els successius exercicis, una vegada incloses les autoritzacions existents en el padró anual de la
taxa elaborat per l'administració, s’exigirà el pagament als contribuents mitjançant liquidació anual que serà
notificada als interessats per al seu pagament dins dels terminis de l'article 62.2 LGT .
4 . - Totes les autoritzacions incloses en el padró de la taxa s'entendran prorrogades exigint el cobrament de
la taxa mentre no presente la declaració de baixa per l'interessat. La baixa es produirà una vegada
comprovat per l'Ajuntament que s'ha retirat el caixer o màquina expenedora corresponent .
Article 10 . - INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries s'estarà al que disposen els articles 178 i següents de la
Llei 58/2003 General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL .
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA CONCURRENCIA A PRUEBAS
SELECTIVAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.
Artículo 1. Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y de acuerdo con lo
que dispone el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y
haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 20 del mismo texto legal, este Ayuntamiento
establece la tasa para la concurrencia a las pruebas selectivas convocadas por la Corporación para el
ingreso de personal a su servicio, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, las normas de la cual
atienden a lo previsto en el artículo 59 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004. La exacción de la
cual que se efectuará con sujeción a lo que prevé esta Ordenanza fiscal i la Ordenanza general sobre
gestión, recaudación e inspección de tributos locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa de la actividad administrativa desarrollada con motivo de la
convocatoria y celebración de pruebas selectivas para el ingreso de personal al servicio de este
ayuntamiento.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos las personas físicas, que soliciten participar en la celebración de las pruebas selectivas
para el ingreso del personal al servicio de este ayuntamiento.
Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará para una cantidad fija atendiendo a las calificaciones de personal en
grupo y al tipo de pruebas selectivas.
Artículo 5. Tarifas.
Las cuotas se determinarán de acuerdo con las tarifas de los epígrafes siguientes:
Epígrafe1. Funcionarios en propiedad y laborales fijos:
Categoría
Grup A Subgrup A1
Grup A Subgrup A2
Grup B
Grup C Subgrup C1
Grup C Subgrup C2
Grup E/AP

Tarifa en euros
60
60
50
40
35
30

Las anteriores tarifas se reducirán a la mitad cuando se trate de pruebas de promoción interna o para otra
plaza, y de personal laboral de la plantilla que opte a una plaza de funcionario.
Epígrafe 2. Convocatorias de ocupación o bolsas de trabajo de personal temporal o interino, tanto de
naturaleza funcionarial como laboral:
Categoría
Grup A (Subgrups A1 i A2)
Grup B
Grup C (Subgrups C1 i C2)
Grup E/AP
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Artículo 6. Devengo.
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presenta por la persona interesada la
solicitud para participar en las pruebas selectivas.
Artículo 7. Ingreso.
Junto con la prestación de la solicitud de participación en las pruebas se presentará copia de la carta de
pago acreditada de haber efectuado el ingreso en la Tesorería municipal de la cuota correspondiente a la
prueba, en la participación de la cual se solicitó.
Artículo 8. Exenciones.
No estarán sujetos a tasa las convocatorias en las que únicamente se valoren las circunstancias socioeconómicas requeridas a las personas participantes de la misma por medio de las bases específicas.
Tampoco estarán sujetas aquellas convocatorias que no sean de libre concurrencia por resultar necesaria por su naturaleza- una preselección del SERVEF, como a programas de colaboración social y análogos.
No estarán sujetos a la tasa aquellas personas que se encuentren en situación de desocupación y que no
estén percibiendo ninguna prestación económica ni subsidio. Esta situación se tendrá que acreditar
mediante el correspondiente certificado del SEPE o autorización del Ayuntamiento de L'Alcúdia para su
comprobación a través de medios telemáticos.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
quedando en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

L'Alcúdia, a 6 de julio de 2017.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSOL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR DE LES EMPRESES
EXPLOTADORES O PRESTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÓBIL.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local y, de conformidad con los artículos 20 a 27 y 57 del Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, se
establece la tasa por la utilización privativa o por los aprovechamientos especiales constituidos en el vuelo,
el suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras o prestadoras del
servicio de telefonía móvil que resultan de interés general o afectan a la generalidad o una parte importante
de la vecindad.
Sin perjuicio de las disposiciones de desarrollo, harmonización y/o ejecución que conforman esta
Ordenanza, la determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, de la base imponible, del
establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones y/o bonificaciones, del tipo de gravamen, del
devengo y de todos los otros elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, se determinan
por la normativa legal y reglamentaria indicada y, en general, por la que le sea aplicable.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza la utilización privativa genérica o el
aprovechamiento especial constituido en le vuelo, el suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales, a
favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil que resultan de interés general
o afectan a la generalidad o una parte importante de la vecindad.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación de los
servicios de explotación haya que utilizar una red que efectivamente ocupa, de manera exclusiva o
parcialmente, el vuelo, el suelo y el subsuelo de las vías públicas municipales.
3. La tasa regulada en esta Ordenanza es compatible con las cuantías y/o tarifas que, con carácter puntual
o periódico puedan acreditarse como consecuencia de la cesión de uso de infraestructuras específicamente
destinadas o habilitadas por el Ayuntamiento para alojar redes de servicios.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa regulada por esta Ordenanza, las empresas explotadoras o prestadoras
del servicio de telefonía móvil que aprovechen el dominio público local para la prestación de su servicio y
otros análogos, así como las empresas que dispongan o utilicen redes o instalaciones que transcurran por el
dominio público local o que allí estén instaladas, tanto si son titulares de las correspondientes redes por las
que realicen los suministros, como si, solamente fueran titulares de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas.
2. También serán sujetos pasivos las empresas, entidades o administraciones que presten servicios o
exploten una red de comunicación en el mercado de acuerdo con aquello previsto en el artículo 6 y
concordantes de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones.
3. Se considerarán empresas explotadoras las empresas transportadoras, distribuidoras y comercializadoras
de estos servicios.
4. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios que, por su naturaleza,
dependan o estén en relación con el aprovechamiento del vuelo, el suelo o el subsuelo de la vía pública,
aunque el precio se pague en otro municipio.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a qué se refiere en los artículos 41 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT).
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que se señalan en los artículos 41 y siguientes de la LGT.
Artículo 5. Cuantía.
Régimen de cuantificación de la tasa por los servicios de telefonía móvil.
1. Para determinar la cuantía de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de los servicios de
telefonía móvil, en función de la red de telefonía fija útil para la telefonía móvil instalada en este municipio, el
valor de referencia del suelo municipal, la delimitación individualizada de cada operador y su cuota de
mercado en el municipio, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:
Cuota tributaria = TB x T x CE
donde; TB, es la tarifa básica por año; T es el tiempo de duración de la utilización privativa o
aprovechamiento especial, expresado en años o fracción trimestral de año (1, 0,25, 0,5 ó 0,75, según se
trate de todo el año o 1, 2 o 3 trimestres, respectivamente) y CE, es el coeficiente específico atribuible a
cada operador según la cuota de mercado en el municipio.
2. La tarifa básica es de 45.358,21 €/año.
3. El coeficiente específico atribuible a cada operador se obtendrá a partir de la cuota total de mercado de
telefonía móvil que le corresponda en el municipio, incluyendo todas sus modalidades, tanto de pospago
como de prepago.
Si en el decurso de procedimiento de liquidación correspondiente a cada ejercicio no se acreditan otros, se
podrán aplicar los que resulten para cada operador del último informe anual publicado por la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones desagregados para L’Alcudia, si constaren, o los agregados para la
Comunidad Valenciana o para el conjunto nacional total, en su defecto.
El pago de la tasa, conforme a los criterios de cuantificación a los que se refiere este artículo es compatible
con la exigibilidad de tasas por la prestación de servicios.
Artículo 6. Devengo.
1 La obligación de pago de la tasa que regula esta Ordenanza nace en los siguientes casos:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de
solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de aprovechamientos que ya han sido autorizados y
prorrogados, el primer día de cada uno de los períodos naturales que se señalan en el artículo siguiente.
c) En aquellos supuestos en los que el aprovechamiento especial al que hace referencia el artículo 1 de
esta Ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en el que se ha iniciado el
aprovechamiento mencionado. A estos efectos, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento en el
momento en el que se inicia la prestación del servicio a los ciudadanos que lo pidan.
2. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolonguen
a varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural.
Artículo 7. Gestión de la tasa
1. Régimen especial de cuantificación para los servicios de telefonía móvil.
Para calcular el coeficiente específico atribuible a cada operador, los sujetos pasivos de la tasa regulada por
esta Ordenanza deberán presentar antes del 30 de enero de cada año, declaración acreditativa del número
de usuarios por los que el sujeto pasivo opera en el término municipal, que incluirá tanto los servicios de
pospago como los servicios de prepago.
La falta de declaración de los interesados dentro del plazo indicado, facultará al Ayuntamiento para
proceder a la cuantificación de la tasa, en función de las respectivas cuotas de mercado de cada operador
en L’Alcudia.
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EL Ayuntamiento girará las liquidaciones oportunas, que serán ingresadas tal y como se detalla en los
apartados siguientes:
a) El pago de las tasas a las que se refiere esta ordenanza se deberán realizar de acuerdo con las
liquidaciones trimestrales a cuenta de la liquidación definitiva. Las liquidaciones mencionadas serán
practicadas y notificadas a los sujetos pasivos por el mismo Ayuntamiento.
b) El importe de cada liquidación trimestral equivalente al 25% del importe total resultante de la liquidación a
la que se refiere el artículo 5.1 de esta ordenanza, referida al año inmediatamente anterior.
c) EL Ayuntamiento practicará las liquidaciones trimestrales y las notificará a los sujetos pasivos para que
hagan efectivas sus deudas tributarias, en período voluntario de pago, dentro de los siguientes plazos de
vencimiento:
1º vencimiento 31 marzo.
2º vencimiento 30 de junio.
3º vencimiento 30 de septiembre.
4º vencimiento 31 de diciembre.
La liquidación definitiva se deberá ingresar dentro del primer trimestre siguiente al año al qué se refiere. El
importe total se determina por la cuantía total resultante de la liquidación a la que se refiere el artículo 5.1 de
esta ordenanza, referida al año inmediatamente anterior al de la liquidación. La cantidad que se debe
ingresar es la diferencia entre aquel importe y los ingresos a cuenta efectuados con relación al mismo
ejercicio. En caso de que haya saldo negativo, el exceso satisfecho al Ayuntamiento se compensará en el
primer pago a cuenta o en los sucesivos.
2. EL Ayuntamiento podrá requerir al interesado cualquier otra documentación que, a juicio de los servicio
municipales, se pueda considerar válida para la cuantificación de esta tasa.
3. Los servicios municipales procederán a la comprobación por cualquiera de los medio previstos en la Ley
General Tributaria y la modificación, si procede de la base imponible utilizada por el interesado o en la
liquidación provisional, practicando la correspondiente liquidación definitiva que exigirá al sujeto pasivo, o le
reintegrará en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 8. Responsabilidades del sujeto pasivo
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial provoquen la destrucción o el deterioro del
dominio público local, la empresa prestadora o la entidad en cuestión se obliga a reintegrar, el coste total de
los gastos correspondientes de reconstrucción o reparación y a depositar previamente el importe, sin
perjuicio del pago de la tasa que corresponda.
2. Si los daños son irreparables, se deberá indemnizar al Ayuntamiento con una cantidad igual al valor de
los bienes destruidos o al importe del deterioro efectivamente producido.
3. En ningún caso el Ayuntamiento no podrá condonar las indemnizaciones ni los reintegros a los que se
refieren los dos apartados anteriores.
Artículo 9. Facultades de inspección.
La comprobación y la inspección de todos aquellos elementos que regula esta Ordenanza, con el fin de
cuantificar la tasa y realizar el pago, corresponde a los servicios de inspección propios del Ayuntamiento de
L’Alcudia.
Artículo 10 . Infracciones y sanciones
Con excepción de lo que se establece concretamente en los artículos de la presente ordenanza, en lo
concerniente a la calificación de infracciones tributarias y de las sanciones que les correspondan en cada
caso, se atendrá a lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
Tributos y Otros Ingresos de Derecho.
Disposición adicional.
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En aquello no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ordenanza fiscal
general y las disposiciones que, si proceden, se dicten para su aplicación.

Disposición final
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
continuará en vigor mientras no se acuerde modificarla o derogarla. En caso de modificación parcial, los
artículos no modificados mantendrán su vigencia.
Queda derogada, en el momento de la entrada en vigor de la presente ordenanza, la hasta ahora vigente
ordenanza reguladora de la presente tasa.”

L’Alcúdia, 29 de diciembre de 2010.
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