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PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 26 d’octubre de 2011

Sessió:

13 / 2011

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Érika Ripoll Fons
Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)
Regidors absents: Cap
Secretari:
Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,10 h. del dia vint-i-sis
d’octubre de dos mil onze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de L’Ajuntament, la
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sorteig de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals del proper 20
de novembre de 2011.
Examen i aprovació, si s’escau, del Compte General de l’Entitat de l’exercici 2010.
Aprovació, si procedeix, sol·licitud préstec línia ICO per a corporacions locals d’acord
amb el que disposa el RDL 8/2011 d’ 1 de juliol
Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta d’alcaldia sobre la imposició i
modificació de determinades ordenances fiscals.
Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte de concessió administrativa de
la redacció de projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals
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solars fotovoltaiques sites en carrer Ausiàs March núm. 5 i 7, Avgda. Safor núm. 37,
carrer Alzira núm. 12 i 16, de Simat de la Valldigna.
---------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb
el resultat que tot seguit s’arreplega.
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Sorteig de les meses electorals per a les eleccions generals del 20 de novembre de
2011.
Tractat el procediment a seguir per a la determinació, per sorteig -realitzat mitjançant
ordinador- dels electors que han de composar les meses per als processos electorals
convocats per al proper dia 20 de novembre de 2011.
Seguidament el secretari informa dels treballs preliminars realitzats i en conseqüència
fet el sorteig en la forma determinada, tot resultant designats com a components de les
meses electorals, titulars i suplents, els següents electors:
SECCIÓ MESA
NOM I COGNOMS
1
A
JORGE CHORRO CUENCA
1
A
ESTEFANIA ALTUR ALTUR
1

A

1
1
1

A
A
A

MONICA CARBONELL BORRAS

CONCEPCIO GRAU MAGRANER
JUANA BALLESTEROS MARQUEZ
CYNTHIA ANABEL BONAVETI
BERNAL
1
A
JOSE BENAVENT BURGUERA
1
A
DAVID CLIMENT PEREZ
1
A
JUAN LIBERTO CASTILLO
COMPANY
SECCIÓ MESA
NOM I COGNOMS
1
B
ANDRES MESTRE CAÑON
1
B
SALVADOR LLINARES MARTINEZ

DNI
73941151S
20038321P
52717230B
19978167E
20790594C
20087207L

CONDICIÓ
PRESIDENT
PRESIDENT- SUPLENT
1r
PRESIDENT- SUPLENT
2n
1r VOCAL
1r VOCAL SUPLENT 1r
1r VOCAL SUPLENT 2n

20792723X
2nVOCAL
20022735Q 2n VOCAL SUPLENT 1r
20806147W 2n VOCAL SUPLENT 2n
DNI
20846421A
20755636E

1

B

ENCARNACION PEREZ GORRITA

20776899X

1
1
1
1
1
1

B
B
B
B
B
B

ENRIQUE PORRO PEREZ
DAVID SOLANES BERGA
CONSUELO SOLER SOLER
RAFAEL RIPOLL MIÑANA
MARIA TERESA MARI MANSANET
EVA MARIA POLACHE CANET

20040547A
20036987P
20757578D
20407825V
19889111E
20015017A

CONDICIÓ
PRESIDENT
PRESIDENT- SUPLENT
1r
PRESIDENT- SUPLENT
2n
1r VOCAL
1r VOCAL SUPLENT 1r
1r VOCAL SUPLENT 2n
2nVOCAL
2n VOCAL SUPLENT 1r
2n VOCAL SUPLENT 2n
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SECCIÓ MESA
NOM I COGNOMS
2
A
LOURDES BATALLER MARTIN
2
A
VICENTE FOLGUERA HERNANDIS
2

A

MARC ALONSO FOLGUERA

2
A
CARMELO BURUERA MONTAGUT
2
A
LARA GALVEZ TOLEDO
2
A
AUGUSTO BLASCO CATALA
2
A
VERONICA BOIGUES CANET
2
A
JOSEFA GINER MARCARELL
2
A
JAVIER CLIMENT BENITEZ
SECCIÓ MESA
NOM I COGNOMS
2
B
MARGARITA MAHIQUES
MANSANET
2
B
SILVIA SIFRE BATALLER

DNI
73549566M
20012478V

CONDICIÓ
PRESIDENT
PRESIDENT- SUPLENT
1r
20037310D PRESIDENT- SUPLENT
2n
73549526B
1r VOCAL
20012499S 1r VOCAL SUPLENT 1r
20793228D 1r VOCAL SUPLENT 2n
20016874C
2nVOCAL
20013879S 2n VOCAL SUPLENT 1r
20036986F 2n VOCAL SUPLENT 2n
DNI
CONDICIÓ
20782901D
PRESIDENT
20831430P

2

B

GEMA RIPOLL SOLANES

20836658S

2
2
2
2
2
2

B
B
B
B
B
B

ROSARIO LLACER SIREROL
VICTOR RIPOLL VITORIA
FCO. RAFAEL RIPOLL SOLANES
JULIA MARIA I MANSANET JORGE
ALICIA MAHIQUES BRINES
IVAN MALONDA VIDAL

73549583E
20791989N
20778768Q
19967750R
20429943D
20024755N

PRESIDENT- SUPLENT
1r
PRESIDENT- SUPLENT
2n
1r VOCAL
1r VOCAL SUPLENT 1r
1r VOCAL SUPLENT 2n
2nVOCAL
2n VOCAL SUPLENT 1r
2n VOCAL SUPLENT 2n

La relació d'electors components de les diferents meses electorals -titulars i suplents-,
es comunicarà per l'Alcaldia a la Junta Electoral de Zona, per a l'aprovació de la seua
designació com a tals.
El ple de la Corporació es dona per enterat i conforme.
----------------------------------------------------------------------------------L’alcalde abandona momentaneament la sessió i esta queda suspesa fins la seua
reincorporació.

1.2.- Expedient instruït en virtut d’examen i aprovació del Compte General de l’entitat,
exercici 2010.
Oberta la sessió, es procedeix a examinar el Compte General de l'Entitat Local de
l’exercici 2010, de l’expedient, a més dels informes preceptius i el document de la memòria,
cal destacar les següents xifres:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
IMPORT
(1) Drets reconeguts nets............................................................................3.811.549,82
(2) Obligacions reconegudes netes.............................................................3.597.903,03
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2)..............................................................213.646,79
Ajustos (4+5-6)...........................................................................................................-154.421,86
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(4)
(5)
(6)
(7)

(+) Despeses finançades amb romanents............................................80.489,95
(+) Desviacions negatives de finançament...................................................0,00
(-) Desviacions positives de finançament.........................................234.911,81
Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)...................................................59.224,93

IMPORT
ROMANENT DE TRESORERIA
(A) +Fons líquids a la tresoreria................................................................................511.110,92
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)..................................................1.345.489,40
(1) (+) De pressupost corrent........................................................................954.866,62
(2) (+) De pressuposts tancats......................................................................426.000,29
(3) (+) D’operacions no pressupostàries........................................................11.083,79
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació.............................................................46.461,30
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4).................................................1.312.358,10
(1) De pressupost corrent..............................................................................977.174,34
(2) De pressuposts tancats.............................................................................128.647,42
(3) D’operacions no pressupostàries............................................................231.414,96
(4) Pagaments pendents d’aplicació...............................................................24.878,62
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)...............................................................544.242,22
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós............................................................................256.802,75
(III) (-)Excés de finançament afectat.........................................................................234.911,81
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)................................52.527,66
BALANÇ DE 2010 i COMPARACIÓ AMB 2009
Total general de l’actiu i del passiu (2010)...........................................................45.637.266,69€
Total general de l’actiu i del passiu (2009)...........................................................43.926.703,93€
COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL DE 2010 I COMPARACIÓ
AMB EL DE 2009
Estalvi (2010)...........................................................................................................1.374.066,28€
Estalvi (2009)..............................................................................................................910.858,95€
Publicat edicte d’exposició publica al BOP núm. 229 de 29 de setembre de 2011 i
havent passat el període d’exposició publica sense haver-se presentat reclamacions.
Obert el torn d’intervencions, el secretari Aurelio Sansixto, explica el compte de
l'entitat de l'any 2010, el qual ja es va dictaminar en la comissió informativa del 10 de setembre
de 2011. Es va dictaminar la liquidació i el compte general del 2010, es van donar les dades
fonamentals que estaven en el compte general, desprès es va publicar en el Butlletí Oficial de
la Província num. 229 de 29 de setembre de 2011 i ha passat el període de exposició públic per
a realitzar reclamacions. Ara procedeix al ple de la corporació, aprovar si és el cas, el compte
general de 2010. Al no haver cap reclamació, procedeix aprovar o no el mateix.
L'alcalde Sebastián Mahiques, li dona el torn de paraula al regidor Joan Serra, qui
exposa que en la plana 2 punt 3 hi ha una quantitat de finançament afectat que puja 234.911,81
€, en menys, i desprès hi ha unes obligacions reconegudes, que significa que són pagaments
que s’han de fer, i uns ingressos pendents, que són aquells que ens deuen.L’'any 2010 hi han
hagut més ingressos que despeses, pendents de cobrament hi ha 954.000€ front obligacions de
977.000€, i en resum esta com s'ha gastat els diners l’Ajuntament en 2010, hi ha una partida de
234.000€ que es deixa en unes partides de despesa per a poder-se fer i després una diferència
positiva per a l’Ajuntament respecte el que es gasta i el que s'ingressa, i si l’Ajuntament no té
liquiditat es per aquells que no han pagat a l’Ajuntament, que bàsicament es la Conselleria i la
4

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

Diputació de València, i per tant han privat a l’Ajuntament de tindre els dines que li
corresponen, i l’Ajuntament se’ls ha gastat en altres menesters. Ho diu perquè creu que s’ha de
dir açí i no mal dir-ho en expressions rares com que hi ha factures en el calaix sense pagar. Ell
no era el Tresorer en 2010, però és igual, formava part d'un equip de Govern. I els ingressos
pendents son més que les factures.
El regidor Joan Serra, manifesta que en el carrer diuen que en l’Ajuntament s'han
quedat factures per pagar de 3€ en el bar Tono en cervesetes, o 1,8€ en les Graes. Exposa
també que tot això es públic, sap que el document es molt gran però ahi estan les xifres.
Conclueix preguntant, si en 2010 l’Ajuntament va deixar diners per a inversions concretes per
valor de 234.911.81€?, i si a l’Ajuntament en 2010 li corresponien mes ingressos que
despeses? .
El secretari de l’ajuntament explica que de la liquidació i del resultat pressupostari de
2010 es va donar conter en el decret de l’alcaldia del dia 13 de març. A més es va donar conter
de la liquidació del pressupost i el compte general en la comissió informativa del dia 19 de
setembre, i ahi apareixen una sèrie de dades de com es calcula la liquidació de pressupost, i que
vé establida per la instrucció de comptabilitat i l’Ajuntament ho va aplicar a l’execució de
pressupost de 2010. Explica que en el resultat pressupostari hi ha una dada que diu “Drets
reconeguts nets” que diu tot el que l’Ajuntament te ha cobrat o té el dret/ possibilitat de cobrar
de l'exercici 2010 que son 3.811.549,82€. També explica que hi ha un altre apartat que es diu
“obligacions reconegudes netes” que es el gasto de l’Ajuntament, i es el que ha reconegut que
s'ha pagat o es té pendent de pagar. Després explica que hi ha una sèrie de sub-apartats que el
producte dels quals dona el resultat final del resultat pressupostari. Explica el contingut de la
liquidació i que les seux xifres estan reflexades en este punt de l’ordre del dia
El regidor Joan Serra i Folguerà interromp dient que entre el que te que ingressar
l’Ajuntament i el que hi ha que pagar hi ha una diferència positiva de 213.645,79€ i diu que
l’Ajuntament en el 2010 s'ha gestionat bé perquè hi han més ingressos que despeses, no com en
molts ajuntaments governats pel PP en el que han hagut mes despeses que ingressos, com per
exemple Tavernes.
Vista la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa municipal i Especial de
Comptes, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents (6 PP, DOS PSOE,
UN EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV ), aprova l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2010,
resumit anteriorment.
Segon. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana per al seu oportú examen.
1.3 Aprovació, si procedeix, de sol·licitud de préstec, línia ICO per a les entitats locals, tal
com disposa el RDL 8/2011, d’1 de juliol.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist el que disposa el RDL 8/2011, d’1 de juliol, publicat en el BOE núm. 161 de 7 de
juliol de 2011, pel qual s’autoritza als ajuntaments a obtindre finançament per mitjà de
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per mitjà d’una línia preferent per al pagament a proveïdors
municipals.
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Atenent que en el ple de l’Ajuntament, celebrat el 13 d’octubre de 2011, es va acordar
respecte d’això i amb posterioritat s’ha detectat un error material de fet, acord que s’ha de
revisar d’ofici, en virtut d’allò disposat en l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Vist l’informe emés a este efecte per Secretaria-Intervenció i per la Tresoreria
municipal, és pel que es proposa al ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. Deixar sense efecte l’acord del ple del dia 13 d’octubre de 2011, sobre la
concertació d’operacions de crèdit amb l’Institut de Crèdit Oficial, per haver-se produït un
error material de fet.
SEGON Sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial la concertació d’una operació de crèdit
d’acord amb el que disposa el RDL 8/2011 de mesures d’ajuda als deutors hipotecaris, de
control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms de les entitats locals
per un import de 111.266,10€ per a procedir al pagament de la relació de factures que s’adjunta
a la present proposta.
TERCER. Notificar el present acord a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) perquè en prengueu
coneixement i efectes.
QUART. Designar com a entitat financera per a formalitzar l’operació de préstec, una vegada
aprovada per l’ICO, a l’entitat LA CAIXA en la seua oficina número 5498 ubicada a Simat de
la Valldigna (València)»
Obert el torn d’intervencions, el secretari de la Corporació explica en quins termes s'ha
redactat el dictamen i quin son le motius de tornar a portar este assumpte al ple donat que hi
havia algunes factures que no es podien incloure i s’ha tingut que modificar el llistat.
El regidor Joan Serra i Folguerà manifesta que fa una setmana vam tindre un ple
extraordinari i urgent, o on es feia referència a aquest punt que anem a aprovar hui, hui no es
extraordinari i urgent, però aquell si i es crea una alarma social i la sala de plens es va omplir
de gom a gom. Diu que el punt en l'orde del dia constava eixe punt no constava cap altre.
El secretari li comenta que hi havia dos punts a l’ordre del dia extraordinari i urgent del
dia 13 d’octubre, una modificació de credits i l’ICO.
El regidor Joan Serra manifesta que ell pensava que l’urgencia era per l’ICO pregunta si
per la modificació de crèdits era el ple extraordinari urgent i si realment era tant urgent. A més
comenta que es va manifestar públicament que hi havien factures en el calaix, això cadacu ho
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entén com vol i diu que ell votara a favor d’ixe punt si l’Ajuntament trau un comunicat
explicant la situació i desmentint eixa circumptància.
L’alcalde contesta que l’ajuntament no va a fer cap comunicat, el que hi ha son factures
per pagar jo no dic que hi ha factures en el caixó sense contar-se, un altra cosa es pagar-se.
Factures pendents de pagar hi ha i jo ja ho vaig aclarir
La regidora Mónica Sancirilo, expressa que la primera que ho va dir va ser la regidora
Agustina Brines que pensava que hi havi factures que ja estaven pagades
El regidor Joan Serra i Folguerà manifesta que es deu de comunicar perquè es deuen
eixes factures i explicar que és perquè els ingressos no els rebem com cal. Cal dir qui ens deu
diners, que els te que pagar i no ho fa.
Es produeix un debat sobre la liquiditat de l’Ajuntament entre l'alcalde Sebastián
Mahiques Morant i el regidor Joan Serra i Folguerà. En el qual l'alcalde Sebastián Mahiques
exposa que les 3 institucions més importants deuen diners a l’Ajuntament, que son la
Diputació, Conselleria i Ministeri.
Exposa que ara s'està fent una obra que val 200.000 €, que es la segon fase del Carrer
Convent, i que això ho te que pagar el Ministeri, i que l’Ajuntament tindrà que avançar els
diners, i que tal vegada es te que fer un préstec si no li paguen a l’Ajuntament. Explica que el
Ministeri té que avançar un 40% del que val l'obra i que encara no ho ha avançat, i que
l’Ajuntament ha de avançar un 60% que son 120.000 € i si no tenim els 120.000 € i els
justifiquem abans de 31 de Març costarà traure-ho d’on siga, però la situació es la que es i no
es pot fugir de la situació és així.
L'alcalde manifesta que l’Ajuntament quant a tingut diners, en el plenari es decidia que
es volia fer i es van gastar 400.000 € en la casa de la musica i es va aprovar per unanimitat
menys Joan Serra Folguerá que no ho va aprovar.L’Ajuntament ho va pagar perquè tenia diners
i és així, es va pagar des de les arques perquè es va decidir aixina des de l'equip de govern.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el ple de la corporació, per MAJORIA ABSOLUTA DE DEU VOTS A FAVOR
(6 PP, DOS PSOE, 1 EU-ACAIS i UN Bloc-COMPROMÍS), i UNA ABSTENCIÓ (UN
ERPV), acorda:
PRIMER. Deixar sense efecte l’acord del ple del dia 13 d’octubre de 2011, sobre la
concertació d’operacions de crèdit amb l’Institut de Crèdit Oficial, per haver-se produït un
error material de fet.
SEGON Sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial la concertació d’una operació de crèdit
d’acord amb el que disposa el RDL 8/2011 de mesures d’ajuda als deutors hipotecaris, de
control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms de les entitats locals
per un import de 111.266,10€ per a procedir al pagament de la relació de factures que s’adjunta
a la present proposta.
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TERCER. Notificar el present acord a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) perquè en
prengueu coneixement i efectes.
QUART. Designar com a entitat financera per a formalitzar l’operació de préstec, una
vegada aprovada per l’ICO, a l’entitat LA CAIXA en la seua oficina número 5498 ubicada a
Simat de la Valldigna (València).

1.4 «Modificació d’Ordenances fiscals:
1.4.1. Imposició de l’ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Considerant l’interés que suposa per a aquest municipi de l’aprovació de l’Ordenança
fiscal general de gestió, recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Vist l’informe de secretaria de data 26 d’octubre de 2011, sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir per a l’aprovació de la referida ordenança.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer. Aprovar provisionalment la imposició de l’ordenança fiscal general de gestió,
recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
TÍTOL I. NORMES TRIBUTÀRIES DE CARÀCTER GENERAL (ARTS. 1-6)
TÍTOL II. ELS TRIBUTS (ARTS. 7- 54)
CAPÍTOL I. Els tributs municipals (arts. 7-11)
CAPÍTOL II. L'obligació tributària principal (arts. 12-15)
CAPÍTOL III. Les obligacions tributàries accessòries (arts. 16-19)
CAPÍTOL IV. Obligats tributaris (arts. 20-27)
SECCIÓ 1a. CLASSES D'OBLIGATS TRIBUTARIS (arts. 20-21)
SECCIÓ 2a. SUCCESSORS (arts. 22-23)
SECCIÓ 3a. RESPONSABLES TRIBUTARIS (arts. 24-26)
SECCIÓ 4a. EL DOMICILI FISCAL (art. 27)
CAPÍTOL V. El deute tributari (arts. 28- 54)
SECCIÓ 1a. DISPOSICIÓ GENERAL (art. 28)
SECCIÓ 2a. EL PAGAMENT (arts. 29-42)
Subsecció 1a. Normes generals (arts. 29-36)
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Subsecció 2a. Ajornaments i fraccionaments (arts. 37-42)
SECCIÓ 3a. PRESCRIPCIÓ (arts. 43-44)
SECCIÓ 4a. ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI (arts. 45-50)
SECCIÓ 5a. GARANTIES DEL DEUTE TRIBUTARI (arts. 51-54)
TÍTOL III. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS (ARTS. 55-85)
CAPÍTOL I. Principis generals (arts. 55-57)
CAPÍTOL II. Normes comunes a les actuacions i procediments tributaris (arts. 58-79)
SECCIÓ 1a. FASES DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS (arts. 59-65)
SECCIÓ 2a. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES (arts. 66-68)
SECCIÓ 3a. OBLIGACIÓ DE RESOLDRE I TERMINIS DE RESOLUCIÓ (arts. 69-71)
SECCIÓ 4a. NOTIFICACIONS (arts. 72-77)
SECCIÓ 5a. DENÚNCIA PUBLICA (arts. 78)
SECCIÓ 6a. POTESTATS I FUNCIONS DE COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ (art. 79)
CAPÍTOL III. ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (arts.
80-85)
SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS (art. 80-82)
SECCIÓ 2a. PROCEDIMENTS ORDINARIS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL
(arts. 83-85)
TÍTOL IV. INSPECCIÓ (ARTS. 86-96)
CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 86-87)
CAPÍTOL II. Documentació de les actuacions de la inspecció (arts. 88-89)
CAPÍTOL III. Les actes (arts. 90-94)
CAPÍTOL IV. Disposicions especials (arts. 95-96)
TÍTOL V. RECAPTACIÓ (ARTS. 97-110)
CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 97-99)
CAPÍTOL II. Recaptació en període voluntari (art. 100)
CAPÍTOL III. Recaptació en període executiu (arts. 101-110)
TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES (arts. 111-124)
CAPÍTOL I. Principis i disposicions generals (arts. 111-116)
CAPÍTOL II. Classificació de les infraccions i sancions tributàries (arts. 117-123)
CAPÍTOL III. Procediment sancionador (art. 124)
TÍTOL VII. REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA (ARTS. 125-167)
CAPÍTOL I. Mitjans de revisió (art. 125)
CAPÍTOL II. Procediments especials de revisió (arts. 126-144)
SECCIÓ 1a. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'ACTES NULS DE PLE DRET (arts. 126-129)
SECCIÓ 2a. DECLARACIÓ DE LESIVITAT D'ACTES ANUL·LABLES (arts. 130-133)
SECCIÓ 3a: REVOCACIÓ DELS ACTES D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I D'IMPOSICIÓ
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DE LES SANCIONS (arts. 134-137)
SECCIÓ 4a. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS (art. 138)
SECCIÓ 5a. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS (arts. 139-167)
CAPÍTOL III. Recurs de reposició (arts. 145-160)
CAPÍTOL IV. Disposicions especials (arts. 161-167)
SECCIÓ 1a. REGULACIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES
I L'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES (arts. 161-162)
SECCIÓ 2a. REEMBOSSAMENT DEL COST DE LES GARANTIES (arts. 163-166)
SECCIÓ 3a. EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ (art. 167)
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIONS FINALS
TÍTOL I. NORMES TRIBUTÀRIES DE CARÀCTER GENERAL
Article 1: Caràcter de l'ordenança.
1. La present ordenança es dicta, de conformitat amb el que disposa l'article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en desenrotllament del que
establix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i igualment en desenrotllament de l'apartat e) de
l'article 7 i apartat 3 de la disposició addicional Quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària i de les altres normes concordants, com el Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
2. Conté les normes aplicables a l'exercici de les competències del Municipi en les matèries de
gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, quant estes
funcions les exercisca directament este.
Article 2: Àmbit territorial d'aplicació.
Esta ordenança s'aplicarà en tot el terme municipal de SIMAT DE LA VALLDIGNA des que
entre en vigor i fins que se’n derogue o modifique.
Article 3: L'administració tributària municipal.
1. Als efectes d'esta ordenança, l'administració tributària municipal estarà integrada pels òrgans
i per les entitats de dret públic que, en l’àmbit de les seues competències, desenvolupen les
funcions regulades en els títols III a VII d'esta.
2. L’aplicació dels tributs i l’exercici de la potestat sancionadora correspon a l’àrea competent
en matèria d’hisenda, fins que s’encomanen, expressament, a un altre òrgan o entitat de dret
públic, i sense perjuí de les competències atribuïdes a l’alcalde en les lletres b), c) i k) de
l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 4: Àmbit temporal de les normes tributàries.
Llevat que es dispose el contrari, les normes tributàries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran
als tributs sense període impositiu, meritats a partir de la seua entrada en vigor i als altres
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tributs el període impositiu dels quals s'inicie des d'eixe moment.
No obstant això, les normes que regulen el règim d’infraccions i les sancions tributàries i el
dels recàrrecs tindran efectes retroactius respecte dels actes que no siguen ferms quan
l’aplicació resulte més favorable per a l'interessat.
Article 5: Interpretació.
Les normes tributàries s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos en Dret.
Els termes aplicats en les Ordenances s’entendran conforme al seu sentit jurídic, tècnic o usual,
segons corresponga.
No s’admetrà l’analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet
imposable, de les exempcions i la resta de beneficis o incentius fiscals.
Per evitar el frau de llei s’entendrà que no hi ha extensió del fet imposable quan es graven els
fets, actes o negocis jurídics realitzats amb el propòsit d’eludir el pagament del tribut,
emparant-se en el text de normes dictades amb distinta finalitat, sempre que produïsquen un
resultat equivalent al derivat del fet imposable. El frau de llei tributària haurà de ser declarat en
expedient especial en què es done audiència a l'interessat.
En els actes o negocis en què es produïsca l’existència de simulació, el fet imposable gravat
serà l'efectivament realitzat per les parts, amb independència de les formes o denominacions
jurídiques utilitzades pels interessats.
Article 6: Instruccions i circulars.
En l’àmbit de les competències de l’Ajuntament, la facultat de dictar instruccions i circulars,
interpretatives o aclaridores de les normes tributàries, correspon de forma exclusiva al titular
de l’àrea competent en matèria d’hisenda.
TÍTOL II. ELS TRIBUTS
CAPÍTOL I. Els tributs municipals
Article 7: Concepte, fins i classes dels tributs.
1. Els tributs propis municipals són els ingressos públics que consistixen a prestacions
pecuniàries exigibles per l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA com a conseqüència
de la realització del supòsit de fet a què la llei vincula el deure contribuir, amb el fi primordial
d'obtindre ingressos necessaris per al sosteniment de les despeses públiques.
2. Els tributs, qualsevol que en siga la denominació, es classifiquen en taxes, contribucions
especials i impostos.
Article 8: Taxes.
L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA podrà establir i exigir taxes per la prestació de
servicis o la realització d'activitats de la seua competència i per la utilització privativa o
l'aprofitament especial dels béns del domini públic municipal, segons les normes contingudes
en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 9: Contribucions especials.
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L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA podrà establir i exigir contribucions especials
per la realització d'obres o per l'establiment o ampliació de servicis municipals, segons les
normes contingudes en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 10: Impostos.
1. L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA exigirà, d'acord amb l’article 59 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les disposicions que la desenvolupen i les
corresponents ordenances fiscals, els impostos següents:
a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Activitats Econòmiques.
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
d) Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
e) Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Article 11: La relació juridicotributària.
1. S'entén per relació juridicotributària el conjunt d'obligacions i deures, drets i potestats
originats per l'aplicació dels tributs.
2. De la relació juridicotributària poden derivar-se obligacions materials i formals per a
l'obligat tributari i per a l'administració, així com la imposició de sancions tributàries en cas
d’incompliment.
3. Són obligacions tributàries materials les de caràcter principal, les de realitzar pagaments a
compte, les establides entre particulars resultants del tribut i les accessòries. Són obligacions
tributàries formals les definides en l'article 29 de la Llei General Tributària.
4. Els elements de l'obligació tributària no podran ser alterats per actes o convenis dels
particulars, que no produiran efectes davant de l'administració, sense perjuí de les seues
conseqüències juridicoprivades.
CAPÍTOL II. L'obligació tributària principal
Article 12: L'obligació tributària principal.
L'obligació tributària principal té per objecte el pagament de la quota tributària.
Article 13: Fet imposable.
1. El fet imposable és el pressupost fixat per la llei per a configurar cada tribut i la realització
del qual origina el naixement de l'obligació tributària principal.
2. La llei podrà completar la delimitació del fet imposable per mitjà de la menció de supòsits
de no subjecció.
Article 14: Meritació i exigibilitat.
1. La meritació és el moment en què s'entén realitzat el fet imposable i en què es produïx el
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naixement de l'obligació tributària principal.
La data del meritació determina les circumstàncies rellevants per a la configuració de
l'obligació tributària, llevat que la llei de cada tribut dispose una altra cosa.
2. La llei pròpia de cada tribut podrà establir l'exigibilitat de la quota o la quantitat a ingressar,
o de part d'esta, en un moment distint al de la meritació del tribut.
Article 15: Beneficis fiscals.
1. No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.
2. No obstant això, també podran reconèixer-se els beneficis fiscals establerts en les respectives
ordenances fiscals, que inclouran, en la regulació d'aquells, aspectes substantius i formals, amb
els límits i en els supòsits expressament previstos per la llei.
3. Sense perjuí del que estableix la normativa reguladora de cada tribut, en els casos en què el
benefici fiscal haja de concedir-se a instància de part, la sol·licitud haurà de presentar-se:
a) Quan es tracte de tributs periòdics gestionats per mitjà de padró o matrícula, en el
termini establert en la respectiva ordenança o, si no n'hi ha, l’establert per a la
presentació de les preceptives declaracions d'alta o modificació.
Si no es tracta de supòsits d'alta en el corresponent padró o matrícula, el reconeixement
del dret al benefici fiscal produirà efectes per al període determinat en la respectiva
ordenança i, si no n'hi ha, a partir del període següent a aquell en què es va presentar la
sol·licitud.
Després que s’atorgue, el benefici fiscal s'aplicarà en les successives liquidacions fins
que s'alteren les circumstàncies de fet o de dret que van determinar-ne l’atorgament; en
este cas, s'estarà al que establix l'apartat 3 de l'article 79 d'esta ordenança.
b) Quan es tracte de tributs en què es trobe establit el règim d'autoliquidació, en el
termini de presentació de la corresponent autoliquidació.
c) En els restants casos, en els terminis de presentació de la corresponent declaració
tributària o al temps de la presentació de la sol·licitud del permís o autorització que
determine el naixement de l'obligació tributària, segons corresponga.
4. La prova de la concurrència dels requisits establits per la normativa de cada tribut per al
gaudi dels beneficis fiscals correspon al subjecte passiu.
CAPÍTOL III. Les obligacions tributàries accessòries
Article 16: Obligacions tributàries accessòries.
Tenen la naturalesa d'obligacions tributàries accessòries, en tractar-se de prestacions
pecuniàries que s'han de satisfer a l'administració tributària i l'exigència de la qual s'imposa en
relació amb una altra obligació tributària, les obligacions de satisfer l’interès de demora, els
recàrrecs per declaració extemporània i els recàrrecs del període executiu, així com aquelles
altres que impose la llei.
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Article 17: Interès de demora.
1. L’interès de demora és una prestació accessòria que s'exigirà en les condicions previstes en
la Llei General Tributària i en esta ordenança, entre altres, en els supòsits següents:
a.) Quan finalitze el termini per al pagament en període voluntari d'un deute resultant
d'una liquidació o de l'import d'una sanció, sense que l'ingrés s'haja efectuat.
b.) Quan finalitze el termini establert per a la presentació d'una autoliquidació o
declaració sense que haja sigut presentada o, s’hi haja presentat incorrectament, excepte
el que disposa l'article 18 d'esta ordenança relatiu a la presentació de declaracions
extemporànies sense requeriment previ.
c.) Quan se suspenga l'execució de l'acte, excepte en el supòsit de reclamacions contra
sancions durant el temps que transcórrega fins a la finalització del termini de pagament
en període voluntari obert per la notificació de la resolució que pose fi a la via
administrativa.
d.) Quan s'inicie el període executiu, excepte el que disposa l'apartat 5 de l'article 19
d'esta ordenança respecte als interessos de demora quan siga exigible el recàrrec executiu
o el recàrrec d'apremi reduït.
e.) Quan l'obligat tributari haja obtingut una devolució improcedent.
f.) En els supòsits d'ajornament o fraccionament.
2. L’interès de demora serà l’interès legal del diners vigent al llarg del període en què aquell
resulte exigible, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat n’establisca un altre diferent.
No obstant això, en els supòsits d'ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits en
la seua totalitat per mitjà d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per
mitjà de certificat d'assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.
3. Tal com es preveu en l'article 41 d'esta Ordenança, no s'exigiran interessos de demora en els
acords d'ajornament o fraccionament de pagament que s’hi hagen sol·licitat en període
voluntari, en les condicions i termes que preveu l'ordenança respectiva, sempre que es
referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament total
d'estes es produïsca en el mateix exercici que el del seua meritació.
Article 18: Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ.
1. Els recàrrecs per declaració extemporània són prestacions accessòries que han de satisfer els
obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d'autoliquidacions o declaracions fora
de termini sense requeriment previ de l'administració tributària.
A l’efecte d'este article, es considera requeriment previ qualsevol actuació administrativa,
realitzada amb coneixement formal de l'obligat tributari, conduent al reconeixement,
regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació del deute tributari.
2. Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents
al terme del termini establert per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà del 5, 10 o 15 per
cent, respectivament. Este recàrrec es calcularà sobre l'import que s’ha d’ingressar resultant de
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les autoliquidacions o sobre l'import de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies
i exclourà les sancions que s’hagen pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la
presentació de l'autoliquidació o declaració.
Si la presentació de l'autoliquidació o la declaració s'efectua després que transcórreguen 12
mesos des de la finalització del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 20 per
cent i exclourà les sancions que hagen pogut exigir-se. En estos casos, s'exigiran els interessos
de demora pel període transcorregut des de l'endemà a la finalització dels 12 mesos posteriors a
l’acabament del termini establert per a la presentació, fins al moment en què l'autoliquidació o
declaració s'haja presentat.
En les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment
previ, no s'exigiran interessos de demora pel temps transcorregut des de la presentació de la
declaració fins a la finalització del termini de pagament en període voluntari corresponent a la
liquidació que es practique, sense perjuí dels recàrrecs i els interessos que corresponga exigir
per la presentació extemporània.
3. Quan els obligats tributaris no efectuen l'ingrés ni presenten sol·licitud d'ajornament,
fraccionament o compensació al temps de la presentació de l'autoliquidació extemporània, la
liquidació administrativa que corresponga per recàrrecs i interessos de demora derivada de la
presentació extemporània, segons el que disposa l'apartat anterior, no impedirà l'exigència dels
recàrrecs i els interessos del període executiu que corresponguen sobre l'import de
l'autoliquidació.
Article 19: Recàrrecs del període executiu.
1. Els recàrrecs del període executiu es meriten amb l'inici del període esmentat. Els recàrrecs
del període executiu són de tres tipus: recàrrec executiu, recàrrec d'apremi reduït i recàrrec
d'apremi ordinari.
Estos recàrrecs són incompatibles entre ells i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat
en període voluntari.
2. El recàrrec executiu serà del 5 per cent i s'aplicarà quan se satisfaça la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència d'apremi.
3. El recàrrec d'apremi reduït serà del 10 per cent i s'aplicarà quan se satisfaça la totalitat del
deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini
previst en l'apartat 3 de l'article 99 d'esta ordenança.
4. El recàrrec d'apremi ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan no concórreguen les
circumstàncies a què es referixen els apartats 2 i 3 d'este article.
5. El recàrrec d'apremi ordinari és compatible amb els interessos de demora. Quan resulte
exigible el recàrrec executiu o el recàrrec d'apremi reduït no s'exigiran els interessos de demora
meritats des de l'inici del període executiu.
CAPÍTOL V. Obligats tributaris
SECCIÓ 1a. CLASSES D'OBLIGATS TRIBUTARIS
Article 20: Obligats tributaris.
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1. Són obligades tributàries, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què la normativa
tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries.
2. Els obligats tributaris són els assenyalats per la Llei General Tributària; entre altres:
a) Els contribuents.
b) Els substituts del contribuent.
c) Els successors.
d) Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no
tinguen la condició de subjectes passius.
3. També tindran la consideració d'obligats tributaris aquells als quals la normativa tributària
imposa el compliment d'obligacions tributàries formals.
4. Tindran, a més, la consideració d'obligats tributaris, en les lleis en què així s'establisca, les
herències jacents, les comunitats de béns i la resta d'entitats que, faltats de personalitat jurídica,
constituïxen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.
5. Així mateix, tindran el caràcter d'obligats tributaris els responsables solidaris o subsidiaris
del deute tributari a què es referix l'article 24 d'esta ordenança.
6. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d'una obligació
determinarà que queden solidàriament obligats davant de l'administració tributària municipal al
compliment de totes les prestacions, llevat que per llei s’hi dispose expressament una altra
cosa.
Quan l'administració municipal només conega la identitat d'un titular practicarà i notificarà les
liquidacions tributàries a nom d'este, qui estarà obligat a satisfer-les si no en sol·licita la
divisió. A l'efecte, perquè corresponga la divisió, serà indispensable que el sol·licitant facilite
les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la proporció en
què cadascun d'ells participe en el domini o en el dret transmès. Tot això, sense perjuí del que
establisquen les ordenances fiscals de cada tribut.
Article 21: Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent.
1. És subjecte passiu l'obligat tributari que, segons l'ordenança de cada tribut, d'acord amb la
llei, ha de complir l'obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a
esta, siga com a contribuent o com a substitut d'este.
2. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.
3. És substitut el subjecte passiu que, per imposició de la llei i de l'ordenança fiscal reguladora
del tribut i en lloc del contribuent, està obligat a complir l'obligació tributària principal, així
com les obligacions formals inherents a esta.
El substitut podrà exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes, llevat
que la llei assenyale una altra cosa.
SECCIÓ 2a. SUCCESSORS
Article 22: Successors de persones físiques.
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1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus, sense perjuí del que estableix la legislació civil quant a l'adquisició de l'herència.
Les referides obligacions tributàries es transmetran als legataris en les mateixes condicions que
les establides per als hereus quan l'herència es distribuïsca a través de llegats i en els supòsits
en què s'instituïsquen llegats de part alíquota.
En cap cas es transmetran les sancions. Tampoc no es transmetrà l'obligació del responsable,
llevat que s'haja notificat l'acord de derivació de responsabilitat abans de la mort.
2. No impedirà la transmissió als successors de les obligacions tributàries meritades, el fet que
a la data de la mort del causant el deute tributari no estiga liquidat, en este cas, les actuacions
s'entendran amb qualsevol d'ells i s’haurà de notificar la liquidació que resulte d’estes
actuacions a tots els interessats que consten en l'expedient.
3. Mentre l'herència es trobe jacent, el compliment de les obligacions tributàries del causant
correspondrà al representant de l'herència jacent o a qui haja de considerar-se com tal, d'acord
amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei General Tributària.
Les actuacions administratives que tinguen per objecte la quantificació, determinació i
liquidació de les obligacions tributàries del causant, hauran de realitzar-se o continuar-se amb
el representant de l'herència jacent. Si al terme del procediment no es coneixen els hereus, les
liquidacions es realitzaran a nom de l'herència jacent.
Les obligacions tributàries a què es referix el paràgraf anterior i les que siguen transmissibles
per causa de mort, podran satisfer-se a càrrec dels béns de l'herència jacent.
4. En estos supòsits, el procediment de recaptació serà l'establit en l'apartat 1 de l'article 177 de
la Llei General Tributària.
Article 23: Successors de persones jurídiques i entitats sense personalitat.
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels socis, dels
partícips o dels cotitulars es transmetran a estos, que quedaran obligats solidàriament fins al
límit del valor de la quota de liquidació que els corresponga.
Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes
i liquidades en les que la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, dels partícips o
dels cotitulars, es transmetran íntegrament a estos, que en quedaran obligats solidàriament al
compliment.
2. El fet que el deute tributari no estiga liquidat en el moment de produir-se l'extinció de la
personalitat jurídica de la societat o de l’entitat, no impedirà la transmissió de les obligacions
tributàries meritades als successors, de manera que les actuacions es podran entendre amb
qualsevol d'ells.
3. En els supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació de societats mercantils, les
obligacions tributàries pendents d'estes es transmetran a les persones o entitats que succeïsquen
o que siguen beneficiàries de la corresponent operació.
Esta norma també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l'actiu i passiu d'una
societat mercantil.
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4. En cas de dissolució de fundacions o entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la
Llei General Tributària, les obligacions tributàries pendents d'estes es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions o als partícips o cotitulares d’estes entitats.
5. Les sancions que puguen correspondre per les infraccions comeses per les societats i entitats
a què es referix este article seran exigibles als successors d'estes, en els termes establits en els
apartats anteriors, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els corresponga.
6. En els supòsits previstos en este article, el procediment de recaptació serà el regulat en
l'apartat 2 de l'article 177 de la Llei General Tributària.
SECCIÓ 3a. RESPONSABLES TRIBUTARIS
Article 24: Responsabilitat tributària.
1. Les ordenances fiscals podran, de conformitat amb la llei, configurar com a responsables del
deute tributari, al costat dels deutors principals, altres persones o entitats, solidàriament o
subsidiàriament. A estos efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris
assenyalats en l'apartat 2 de l'article 20 d'esta ordenança, sense perjuí del que dispose la llei.
2. Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
3. Quan siguen dos o més els responsables subsidiaris o solidaris d'un mateix deute, este podrà
exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells, en els termes previstos en l'article 20 d'esta ordenança.
4. La responsabilitat abastarà la totalitat del deute tributari exigit en període voluntari.
Quan, després de transcórrer el període voluntari que es concedirà al responsable per a l'ingrés,
no s'efectue el pagament, s'iniciarà el període executiu i s'exigiran els recàrrecs i interessos que
corresponguen.
La responsabilitat no abastarà les sancions, excepte les excepcions que s'establisquen per llei.
5. La derivació de l'acció administrativa per a exigir el pagament del deute tributari als
responsables requerirà un acte administratiu en què, prèvia audiència de l'interessat, es declare
la responsabilitat i se’n determine l’abast i l’extensió, de conformitat amb el que preveuen els
articles 174 a 176 de la Llei General Tributària. Amb anterioritat a eixa declaració, podran
adoptar-se les mesures cautelars de l'article 81 i realitzar actuacions d'investigació, amb les
facultats previstes en els articles 142 i 162, tots de la Llei General Tributària.
6. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la
liquidació o a la presentació de l'autoliquidació, llevat que la llei dispose una altra cosa.
En el supòsit de liquidacions administratives, si la declaració de responsabilitat s'efectua amb
anterioritat al venciment del període voluntari de pagament, la competència per a dictar l'acte
administratiu de declaració de responsabilitat correspon a l'òrgan competent per a dictar la
liquidació. En els altres casos, la competència correspondrà a l'òrgan de recaptació.
Article 25: Responsables solidaris.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones o entitats següents:
a) Les que siguen causants o col·laboren activament en la realització d'una infracció
tributària. La seua responsabilitat també s'estendrà a la sanció.
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b) Sense perjuí del que disposa el paràgraf a) anterior, els partícips o cotitulares de les
entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, en
proporció a les seues respectives participacions respecte a les obligacions tributàries
materials d’estes entitats.
c) Les que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d'explotacions o
activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l'anterior titular i
derivades del seu exercici.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable als adquirents d'elements aïllats, llevat que
estes adquisicions, realitzades per una o diverses persones o entitats, permeten la continuació
de l'explotació o activitat.
La responsabilitat a què es referix el primer paràgraf d'esta lletra no serà aplicable als supòsits
de successió per causa de mort.
El que disposa el primer paràgraf d'esta lletra no serà aplicable als adquirents d'explotacions o
activitats econòmiques pertanyents a un deutor concursat quan l'adquisició tinga lloc en un
procediment concursal.
2. Així mateix, respondran solidàriament del pagament del deute tributari pendent, fins a
l'import del valor dels béns o drets que s'hagen pogut embargar o alienar, les persones o entitats
següents:
a) Les que siguen causants o col·laboren en l'ocultació o en la transmissió de béns o drets
de l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de l'administració tributària.
b) Les que per culpa o negligència incomplisquen les ordes d'embargament.
c) Les que, amb coneixement de l'embargament, mesura cautelar o la constitució de
garantia, col·laboren o consenten en l'alçament dels béns o drets embargats o d'aquells
béns o drets sobre els quals s'haja constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats depositàries dels béns del deutor que, després que es reba la
notificació de l'embargament, col·laboren o consenten en l'alçament d'aquells.
3. En els supòsits de responsabilitat solidària, a falta de pagament del deute pel deutor principal
i sense perjuí de la responsabilitat d'este, la Hisenda Municipal podrà reclamar aquella dels
responsables solidaris, si n'hi ha.
S'entendrà produïda la falta de pagament del deute tributari després que transcórrega el període
voluntari sense haver-se satisfet el deute.
Article 26: Responsables subsidiaris.
1. Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries, a part d’aquells que assenyale
l'ordenança del tribut:
a) Sense perjuí del que disposa el paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article 25 d'esta
ordenança, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, després de
cometre infraccions tributàries, no hagen realitzat els actes necessaris que siguen de la
seua incumbència per al compliment de les obligacions i deures tributaris, hagen
consentit l'incompliment pels que d'ells depenguen o hagen adoptat acords que
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possibiliten les infraccions. La responsabilitat també s'estendrà a les sancions.
b) Els administradors de fet o de dret d'aquelles persones jurídiques que hagen cessat en
les seues activitats, per les obligacions tributàries meritades d'estes que es troben
pendents en el moment del cessament, sempre que no hagen fet el que calga per al
pagament o hagen adoptat acords o preses mesures causants de l'impagament.
c) Els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en
general que no hagen realitzat les gestions necessàries per al compliment íntegre de les
obligacions tributàries meritades amb anterioritat a estes situacions i imputables als
respectius obligats tributaris. De les obligacions tributàries i sancions posteriors a estes
situacions, respondran, com a administradors, quan tinguen atribuïdes funcions
d'administració.
d) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari, en els termes
de l'article 79 de la Llei General Tributària.
2. La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà la prèvia
declaració de fallit del deutor principal i de la resta dels altres responsables solidaris.
SECCIÓ 4a. EL DOMICILI FISCAL
Article 27: Domicili fiscal.
1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seues relacions amb
l'administració tributària.
a) Per a les persones físiques, el lloc on tinguen la residència habitual. No obstant això,
per a les persones físiques que desenvolupen principalment activitats econòmiques, en
els termes que es determinen reglamentàriament, l'administració tributària municipal
podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estiga efectivament centralitzada la
gestió administrativa i la direcció de les activitats exercides. Si no pot establir-se el lloc
esmentat, prevaldrà aquell on radique el major valor de l'immobilitzat en el qual es
realitzen les activitats econòmiques.
b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 20
d'esta ordenança, el domicili social, sempre que en ell estiga efectivament centralitzada la
gestió administrativa i la direcció dels negocis. En un altre cas, s'atendrà el lloc en què es
duga a terme la gestió o direcció esmentada.
Quan no puga determinar-se el lloc del domicili fiscal d'acord amb els criteris anteriors,
prevaldrà aquell on radique el major valor de l'immobilitzat.
2. Els obligats tributaris hauran de comunicar el domicili fiscal i el canvi d'este a
l'administració tributària que corresponga, per mitjà de declaració expressa a l'efecte, sense
que el canvi de domicili produïsca efecte enfront de l'administració, fins que es complisca amb
deure de comunicació esmentat. L'administració podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal
declarat pels obligats tributaris.
Els obligats tributaris que residisquen fora del terme municipal, per a tot allò que es referix a
les seues relacions amb l'administració tributària municipal, estaran obligats a designar un
representant amb domicili al terme municipal de SIMAT DE LA VALLDIGNA.
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3. L'incompliment de l'obligació establida en el número anterior constituirà infracció lleu.
CAPÍTOL V. El deute tributari
SECCIÓ 1a. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 28: Deute tributari.
1. El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulte de
l'obligació principal, o de les obligacions de realitzar pagaments a compte, determinada,
d’acord amb la llei, segons les ordenances de cada tribut.
2. A més, el deute tributari estarà integrat, si és procedent, per:
a.) L’interès de demora.
b.) Els recàrrecs per declaració extemporània.
c.) Els recàrrecs del període executiu.
d.) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
3. Les sancions tributàries no formaran part del deute tributari, però en la seua recaptació
s'aplicarà la mateixa normativa que per a qualssevol dels components del deute tributari.
SECCIÓ 2a. EL PAGAMENT
Subsecció 1a. Normes generals
Article 29: Legitimació, lloc de pagament i forma de pagament.
1. Qualsevol persona pot efectuar el pagament, llevat que a l'òrgan competent per a la
recaptació li conste, amb caràcter previ i de forma fefaent, l'oposició del deutor.
L'oposició del deutor no produirà efectes respecte de qualsevol persona obligada a realitzar
l'ingrés en virtut d'una disposició legal o reglamentària.
El tercer que pague el deute no estarà legitimat per a exercitar davant de l'administració els
drets que corresponen a l'obligat al pagament. No obstant, podrà exercitar els drets que deriven
al seu favor exclusivament de l'acte del pagament.
2. El pagament dels deutes podrà realitzar-se en les caixes dels òrgans competents, en les
entitats que, si és procedent, presten el servici de caixa i entitats col·laboradores, directament o
per via telemàtica, quan així estiga establit per l'òrgan municipal competent.
3. Els pagaments realitzats a òrgans no competents per a rebre'ls o persones no autoritzades per
a això no alliberaran el deutor de l’obligació de pagament, sense perjuí de les responsabilitats
de tot orde en què incórrega el perceptor indegut.
Article 30: Mitjans del pagament.
1. El pagament dels deutes i de les sancions tributàries que haja de realitzar-se en efectiu es
podrà fer sempre en diners de curs legal.
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Així mateix, es podrà realitzar per algun dels següents mitjans, amb els requisits i les
condicions que per a cadascun d'ells s'establixen en la present ordenança i seguint els
procediments que es disposen en cada cas:
a.) Xec.
b.) Transferència bancària.
c.) Domiciliació bancària.
d.) Gir postal.
e.) Qualssevol altres que s'autoritzen per l'òrgan municipal competent.
Serà admissible el pagament pels mitjans a què es referixen les lletres b), c), d) i e) en aquells
casos en què així s'establisca.
Article 31.-Moment del pagament.
1. El pagament en efectiu dels deutes no tributaris s'efectuarà pels mitjans que autoritze la seua
pròpia normativa. Si no s'haguera disposat cap regla especial, el pagament haurà de realitzar-se
pels mitjans citats en l'apartat anterior.
2. S'entén pagat en efectiu un deute quan s'ha realitzat l'ingrés de l’import en les caixes dels
òrgans competents, entitats col·laboradores o entitats que, si és procedent, presten el servici de
caixa o altres persones o entitats autoritzades per a rebre el pagament.
3. No obstant això, quan el pagament es realitze a través d'entitats de depòsit o altres persones
autoritzades, l'entrega al deutor del justificant d'ingrés alliberarà a este des de la data que es
consigne en el justificant i per l'import que hi figure en ell i quedarà obligada l'entitat o
intermediari financer enfront de la hisenda municipal des d'eixe moment i per import
assenyalat, llevat que puga provar-se, fefaentment, la inexactitud de la data o l'import que
conste en la validació del justificant.
4. Les ordes de pagament donades pel deutor a les entitats de depòsit i altres persones
autoritzades per a rebre el pagament no produiran per si soles efectes enfront de la hisenda
municipal, sense perjuí de les accions que corresponguen a l'ordenant enfront de l'entitat o
persona responsable de l'incompliment.
Article 32: Pagament per mitjà de xec.
1. Els pagaments que hagen d'efectuar-se en les caixes municipals podran fer-se per mitjà de
xec, que haurà de reunir, a més dels requisits generals exigits per la legislació mercantil, els
següents:
a.) Ser nominatiu a favor de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA.
b.) Ja siga bancari o de compte corrent, estar degudament conformat o certificat per
l'entitat de crèdit, en data i forma.
c.) El nom o raó social del lliurador, que s'expressarà davall de la firma amb tota
claredat.
L'entrega del xec alliberarà l'obligat al pagament per l'import satisfet, que podrà contraure's a
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un o diversos dèbits per al pagament de forma simultània, quan siga fet efectiu. En este cas,
produirà efectes des de la data en què haja tingut entrada en la caixa corresponent.
2. En el cas d'entrega en les entitats col·laboradores o entitats que puguen prestar el servici de
caixa, l'admissió de xecs, com a mitjà de pagament haurà de reunir a més dels requisits exigits
per la legislació mercantil, les següents:
a.) Ser nominatiu a favor de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA i creuat.
b.) Estar degudament conformat o certificat per l'entitat de crèdit en data i forma.
L'admissió de xecs que incomplisquen algun dels requisits anteriors quedarà a risc de l'entitat
que els accepte, sense perjuí de les accions que corresponguen a l’entitat assenyalada contra
l'obligat al pagament.
No obstant això, quan un xec vàlidament conformat o certificat no puga ser fet efectiu en tot o
en part, després que transcórrega el període voluntari, es dictarà providència d'apremi per la
part no pagada per al seu cobrament en via de constrenyiment i li serà exigit a l'entitat que el va
conformar o va certificar.
L'entrega del xec en l'entitat que, si és procedent, preste el servici de caixa, alliberarà el deutor
per l'import satisfet, quan siga fet efectiu. En este cas, produirà efectes des de la data en què
haja tingut entrada en esta entitat. Esta validarà el corresponent justificant d'ingrés en què
consignarà la data i l'import del pagament, i l’entitat quedarà, des d'eixe moment, obligada
davant de l’hisenda pública.
L'import del xec podrà contraure's a un sol dèbit o comprendre diversos dèbits per al pagament
de forma simultània.
Article 33: Pagament per mitjà de transferència bancària.
1. Serà admissible el pagament per mitjà de transferència bancària a alguns dels comptes
corrents municipals, únicament en aquells casos en què així es comunique a l'obligat al
pagament pels òrgans municipals competents.
2. El mandat de la transferència serà per import igual al del deute; haurà d'expressar el
concepte tributari concret que l'ingrés corresponga, i contindre el pertinent detall quan l'ingrés
es referisca i haja d'aplicar-se a diversos conceptes.
3. Simultàniament al mandat de transferència l'ordenant posarà en coneixement dels òrgans
municipals competents la data, l’import i l'entitat financera receptora de la transferència, així
com el concepte o conceptes tributaris a què correspon.
4. Es considerarà moment del pagament, la data en què haja tingut entrada l'import
corresponent en els comptes corrents municipals; des d'eixe moment, l’obligat al pagament
quedarà alliberat del pagament enfront de l’hisenda municipal.
Article 34: Pagament per mitjà de domiciliació bancària.
1. El pagament per mitjà de domiciliació bancària es realitzarà en els supòsits i amb els
requisits regulats en este article.
2. En el supòsit d'ajornaments, fraccionaments i altres ingressos distints dels de venciment
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periòdic i notificació col·lectiva, la domiciliació bancària haurà d'ajustar-se als requisits
següents:
a.) Que l'obligat al pagament siga titular del compte en què domicilie el pagament i que
este compte es trobe obert en una entitat de depòsit.
b.) Que l'obligat al pagament comunique l’orde de domiciliació a l'òrgan municipal
competent.
3. El pagament dels tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva podrà realitzarse per mitjà de domiciliació en entitats de depòsit, ajustant-se a les condicions que es detallen a
continuació:
a.) Sol·licitud a l'administració municipal.
b.) Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, fins que
siguen anul·lades per l'interessat, rebutjades per l'entitat de crèdit o fins que
l'administració en dispose expressament la validesa per raons justificades. Així
mateix, podran traslladar-se a altres entitats de depòsit, posant-ho en coneixement de
l'administració municipal dins del termini a què es referix l'apartat següent.
c) Les sol·licituds de domiciliació i trasllat produiran efecte des del primer padró que
s'emeta sempre que es formalitzen en un termini de 30 dies anteriors a l'emissió d'este.
En cas contrari, produiran efecte en el padró següent.
4. Els pagaments efectuats per mitjà de domiciliació bancària s'entendran realitzats en la data
de càrrec en compte d’estes domiciliacions. Es considerarà justificant de l'ingrés, el que a
l'efecte expedisca l'entitat de depòsit on es trobe domiciliat el pagament, el qual haurà
d'arreplegar, com a mínim, les dades que establisca l'òrgan municipal competent.
5. En podrà aplicar una bonificació de la quota a favor dels subjectes passius de deutes
tributaris que es gestionen per mitjà de l'emissió de padrons-rebut i que es satisfacen per mitjà
de domiciliació de pagament en entitat financera, en el percentatge que s’establisca en
l’ordenança del tribut.
Article 35: Pagament per mitjà de gir postal.
Quan així s'indique en la notificació, els pagaments en efectiu dels deutes tributaris que hagen
de realitzar-se en la caixa municipal podran efectuar-se per mitjà de gir postal. Els subjectes
passius consignaran, succintament, en el "taló per al destinatari" que integra l'imprés
d'imposició, les dades referents al remetent i domicili, subjecte passiu, tribut o exacció que es
tracte, període impositiu, número de rebut o liquidació, objecte tributari i, si és procedent,
situació d'este.
Sense perjuí de l'anterior, al mateix temps d'imposar el gir, cursaran l'exemplar de la declaració
o notificació, segons els casos, a l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA, i hi
consignaran l'oficina de correus o estafeta en què s'haja imposat el gir, la data d'imposició i
número que aquella li haja assignat. Els ingressos per este mitjà s'entendran a tots els efectes
realitzats en el dia en què el gir s'haja imposat.
Article 36: Justificants i certificats de pagament.
1. El que pague un deute tindrà dret que se li entregue justificant del pagament realitzat.
24

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

El pagament dels deutes tributaris només es justificarà per mitjà de l'exhibició del document
que, dels enumerats en l'apartat següent, corresponga.
2. Els justificants del pagament en efectiu seran, segons els casos:
a) Els rebuts.
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per òrgans competents o per entitats
autoritzades per a rebre el pagament.
c) Els certificats acreditatius de l'ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document a què s'atorgue expressament el caràcter de justificant de
pagament per l'òrgan municipal competent.
3. Els justificants de pagament en efectiu hauran d'indicar, almenys, les circumstàncies
següents:
a) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal, si consta, i domicili del
deutor.
b) Concepte, import del deute i període a què es refereix.
c) Data de pagament.
d) Òrgan, persona o entitat que l’expedeix.
4. Quan els justificants de pagament s'estenguen per mitjans mecànics, les circumstàncies de
l'apartat anterior podran expressar-se en clau o abreviatura prou identificadores, en el seu
conjunt, del deutor i del deute satisfet a què es referisquen.
5. El deutor podrà sol·licitar de l'administració certificació acreditativa del pagament efectuat i
esta quedarà obligada a expedir-la.
Subsecció 2a. Ajornament i fraccionament.
Article 37: Deutes ajornables.
1. El pagament dels deutes tributaris i altres de dret públic podrà ajornar-se o fraccionar-se en
els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei General Tributària, en els articles 44 a 54
del Reglament General de Recaptació i en la present ordenança.
2. Els criteris generals de concessió d'ajornaments o fraccionaments tant en període voluntari
com a executiu són:
a) Els deutes fins a 6.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim d'un
any.
b) Els deutes de més de 6.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de
dos anys.
c) En cap dels casos a) i, b) la quota fraccionada que s’ha de pagar, exclosos els interessos de
demora, podrà ser inferior a 200 euros.
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Només excepcionalment i amb justificació prèvia documental de la capacitat de pagament de
l'obligat i de l'import degut, podran concedir-se ajornaments i fraccionaments en condicions
diferents de les enumerades anteriorment, i que en cap cas podrà ser superior a un període de
tres anys.
Article 38: Sol·licitud.
1. L’administració municipal concedirà els ajornaments i els fraccionaments, prèvia sol·licitud
dels obligats al pagament. No s'admetrà la sol·licitud respecte de deutes que es troben en
període executiu en qualsevol moment posterior al de la notificació de l'acte administratiu pel
qual s'acorde l'alienació dels béns embargats.
2. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament contindrà necessàriament les dades següents:
a.) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal i domicili fiscal
del sol·licitant.
b.) Identificació del deute l'ajornament o el fraccionament del qual se sol·licita. En els
supòsits de deutes derivats d'una autoliquidació, junt amb la sol·licitud, haurà de
presentar-se la pròpia autoliquidació.
c.) Causes que n’acrediten que la situació economicofinancera li impedixen, de forma
transitòria, efectuar el pagament en els terminis establits.
d.) Terminis i la resta de condicions de l'ajornament o fraccionament que se sol·licita.
e.) Compromís exprés i irrevocable de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca
de formalitzar aval solidari o certificat d'assegurança de caució, excepte en els supòsits
dels apartats 2, 4 i 5 de l'article següent.
f.) Orde de domiciliació bancària, en què s’indique el número de codi compte client i
les dades identificadores de l'entitat de crèdit o de depòsit que haja d'efectuar el càrrec
en compte.
g.) Lloc, data i firma del sol·licitant.
Article 39: Garanties.
1. Prèvia justificació suficient de la impossibilitat de presentar les garanties en forma d'aval o
de contracte d'assegurança de caució, podran oferir-se garanties que consistisquen en hipoteca
mobiliària o immobiliària, penyora amb desplaçament o sense, fiança personal i solidària o
qualsevol altra que estime sificient l'administració municipal.
2. Quan se sol·licite l'admissió de garantia que no consistisca en aval d'entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució s'aportarà al costat de la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament, la documentació següent:
a.) Declaració responsable i informe justificatiu de la impossibilitat d'obtindre l’aval o
certificat d'assegurança de caució, en el qual consten les gestions efectuades respecte
d'això, degudament documentades.
b.) Valoració dels béns oferits en garantia efectuada per empreses o professionals
especialitzats i independents. Quan existisca un registre d'empreses o professionals
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especialitzats en la valoració d'un determinat tipus de béns, l'administració podrà exigir
que la valoració l’efectue una empresa o un professional inscrit en el registre esmentat.
c.) En cas d'empresaris o professionals obligats per llei a portar comptabilitat, balanç i
compte de resultats de l'últim exercici tancat i informe d'auditoria, si existix.
3. La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25 per cent de
la suma de les dos partides.
4.- No s'exigirà garantia quan el sol·licitant siga una Administració pública o l'import del deute,
l'ajornament o el fraccionament del qual se sol·licita, siga inferior a 6.000 euros.
5. Quan se sol·licite l'exempció total o parcial de garantia, s'hi aportarà amb la sol·licitud, a
més dels documents a què es referixen les lletres a) i c) de l'apartat 2 d'este article, la
documentació següent:
a) Declaració responsable en què es manifeste que es manca de béns o no es posseïxen
altres que els oferits en garantia.
b) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació que justifique la possibilitat de complir
l'ajornament o fraccionament sol·licitat.
Es podrà dispensar totalment o parcialment de la prestació de les garanties exigibles, quan
l'obligat al pagament manque dels béns suficients per a garantir el deute i l'execució del seu
patrimoni poguera afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de
l'activitat econòmica respectiva, o ben poguera produir greus crebants per als interessos de la
hisenda municipal.
Article 40: Tramitació.
1. Després de presentar la sol·licitud d'ajornament, si concorre algun defecte en esta o en la
documentació aportada, es concedirà a l'interessat un termini de 10 dies per a l’esmena, amb
l'advertència que si així no ho fa, es correspondrà sense més tràmit a l'arxiu de la sol·licitud,
que es tindrà per no presentada, amb la consegüent continuació del procediment recaudatorio.
2. Si la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i la documentació preceptiva no presenten
defectes o omissions, o si estos han sigut esmenats en termini, es correspondrà, previs els
tràmits oportuns, a dictar resolució expressa, sense que corresponga dictar providència
d'apremi, encara que haja transcorregut el termini de pagament en període voluntari, fins que
no es resolga la petició.
La resolució haurà d'adoptar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia en què la
sol·licitud d'ajornament va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre.
Després de transcórrer este termini sense que haja recaigut cap resolució, els interessats podran
considerar desestimada la sol·licitud per a deduir enfront de la denegació presumpta, el
corresponent recurs o esperar la resolució expressa.
3. La resolució es notificarà amb les prevencions següents:
a) Si fos aprovatòria, haurà d'aportar-se la garantia en el termini dels dos mesos següents al de
la notificació de l'acord de concessió, que estarà condicionat a la seua prestació; inclourà el
càlcul dels interessos de demora i advertirà de les conseqüències que es produiran en cas de
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falta de pagament, conforme al que disposa l'article 42; i que si transcorre este termini sense
que formalitze la garantia, s'iniciarà o reprendrà el període executiu per la totalitat del dèbit no
ingressat. El venciment dels terminis portarà, amb caràcter general, data del 5 o 20 del mes a
què es referix i el primer d'ells s'assenyalarà de forma que abans del venciment puga
formalitzar la corresponent garantia.
En el cas d'autoliquidacions presentades dins de termini junt amb la sol·licitud d'ajornament o
fraccionament, l'acord de concessió aprovarà la liquidació que corresponga si de la
comprovació de l'autoliquidació presentada resulta una quantitat a pagar distinta a la
consignada en l'autoliquidació. Així mateix, haurà de previndre que la suma a garantir serà la
de la totalitat de l'import liquidat i que de no formalitzar la corresponent garantia i no ingressar,
en el termini a què es referix la lletra b) següent, la liquidació, es correspondrà conforme es
disposa en el paràgraf anterior. Si es tracta d'autoliquidacions extemporànies sense requeriment
previ, a més de l'anterior, contindrà l'aprovació dels recàrrecs i interessos, si és procedent, a
què es referix l'article 18 d'esta ordenança.
b) Si és denegatòria i se sol·licita l'ajornament o el fraccionament en període voluntari, amb
l'advertència que el deute haurà de pagar-se dins del termini que reste de període voluntari.
Si transcorre el període voluntari, l'obligat al pagament haurà d'ingressar el deute, junt amb els
interessos meritats en el termini comprés des de la data de recepció de la notificació fins al dia
20 d’este mes o fins al dia 5 del mes següent, depenent que la resolució es notifique entre els
dies 1 i 15 o entre el 16 i últim del mes, respectivament. Si transcorre el termini sense que es
realitze l'ingrés, del deute s'iniciarà el període executiu.
En el cas d'autoliquidacions presentades durant el període voluntari d'ingrés junt amb la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament, la resolució denegatòria contindrà, així mateix,
l'aprovació de la liquidació corresponent amb els interessos meritats des de la finalització del
període voluntari d'ingrés. Tractant-se d'autoliquidacions extemporànies sense requeriment
previ, la resolució denegatòria aprovarà la liquidació que corresponga amb les conseqüències a
què es referix l'article 18 d'esta ordenança junt amb els interessos meritats des de l'endemà a la
presentació de l'autoliquidació extemporània.
Si s'haguera sol·licitat en període executiu, es reprendran les actuacions per la totalitat del dèbit
no ingressat.
Article 41: Interessos.
Les quantitats, el pagament de les quals s'ajorne o fraccione meritaran l'interés de demora a què
referixen els articles 26.6 de la Llei General Tributària i 17 de la Llei General Pressupostària,
segons es tracte de deutes tributaris o no tributàries, respectivament. No obstant això, en els
supòsits d'ajornament o fraccionament de deutes garantits en la seua totalitat, per mitjà d'aval
solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per mitjà de certificat d'assegurança
de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.
En el cas de concessió, els interessos es calcularan sobre el deute i es computarà el temps des
del venciment del període voluntari fins al venciment del termini d'ingrés concedit per a cada
fracció. Els interessos meritats es cobraran a l’inici del procés de fraccionament.
Si l'ajornament o el fraccionament ha sigut sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul
d'interessos no inclourà el recàrrec del període executiu que corresponga.
No s'exigirà interès de demora en els acords d'ajornament o fraccionament de pagament que se
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sol·liciten en període voluntari i es referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, sempre que l'import del deute siga inferior a 300 euros i el pagament total d'este es
produïsca en el mateix exercici que el del seua meritació.
En el cas d'autoliquidacions sense ingrés que s'hagen presentat extemporàniament, l'interés de
demora es computarà des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajornament o
fraccionament.
Article 42: Efectes de la falta de pagament.
1. En els ajornaments sol·licitats en període voluntari, si arriba el venciment del termini
concedit no s'efectua el pagament, s'iniciarà el període executiu que inclourà el deute ajornat,
els interessos meritats i el recàrrec del període executiu corresponent. En els ajornaments
sol·licitats en període executiu, es correspondrà, si és procedent, a executar la garantia, o, en
cas d'inexistència o insuficiència d'esta se seguirà el procediment d'apremi per a la realització
del dèbit pendent.
2. En els fraccionaments sol·licitats en període voluntari, si arriba el venciment de qualsevol
dels terminis i no s'efectua el pagament, no s’anul·laran els fraccionament següents i seguirà en
el procediment cobrant-se al final els que han quedat pendents. Una vegada vençudes les
fraccions pendents, s’iniciarà el període executiu per al cobrament de la totalitat del deute
fraccionat no satisfet i els seus interessos meritats fins a la data de venciment del termini
incomplit, amb el recàrrec del període executiu que corresponga.
SECCIÓ 3a. PRESCRIPCIÓ
Article 43: Terminis de prescripció, còmput i interrupció dels terminis.
1. Prescriuran als quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'administració per a determinar el deute tributari per mitjà de l'oportuna
liquidació.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini reglamentari per a presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
El termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol acció de l'administració tributària, realitzada amb coneixement formal de
l'obligat tributari, conduent al reconeixement, regularització, comprovació, inspecció,
assegurament i liquidació de tots o part dels elements de l'obligació tributària.
- Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions
realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el curs d’estes reclamacions o
recursos, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció penal o per la presentació de
denúncia davant del Ministeri Fiscal, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan
jurisdiccional en què s'ordene la paralització del procediment administratiu en curs.
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari conduent a la liquidació o autoliquidació
del deute tributari.
b) El dret de l'administració per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidades.
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El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini de pagament en període voluntari, sense perjuí del que disposa l'apartat 2 d'este article.
El termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol acció de l'administració tributària, realitzada amb coneixement formal de
l'obligat tributari dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tributari.
- Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions
realitzades amb coneixement formal de l'obligat en el curs de dites reclamacions o recursos, per
la declaració del concurs del deutor o per l'exercici d'accions civils o penals dirigides al
cobrament del deute tributari, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan
jurisdiccional en què s'ordene la paralització del procediment administratiu en curs.
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari conduent al pagament o extinció del deute
tributari.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini per a sol·licitar la corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en
defecte de termini, des de l'endemà a aquell en què la devolució va poder sol·licitar-se; des de
l'endemà a aquell en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà a la finalització del
termini per a presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va realitzar dins d’este termini; o
des de l'endemà a aquell en què adquirisca fermesa la sentència o resolució administrativa que
declare totalment o parcialment improcedent l'acte impugnat. En el cas de tributs que graven
una mateixa operació i que siguen incompatibles entre ells, el termini de prescripció per a
sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut improcedent començarà a comptar-se des
de la resolució de l'òrgan específicament previst per a dirimir quin és el tribut procedent. El
termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari que pretenga la devolució, el
reembossament o la rectificació de la seua autoliquidació.
- Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol classe.
d) El dret a obtindre devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitzen els
terminis establits per a efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des
de l'endemà a la data de notificació de l'acord on es reconega el dret a percebre la devolució o
el reembossament del cost de les garanties. El termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol acció de l'administració tributària dirigida a efectuar la devolució o el
reembossament.
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari per la qual exigisca el pagament de la
devolució o el reembossament.
- Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol classe.
2. El termini de prescripció per a exigir l'obligació de pagament als responsables solidaris,
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començarà a comptar-se des de l'endemà a la finalització del termini de pagament en període
voluntari del deutor principal.
No obstant el disposat en el paràgraf anterior, en el cas dels responsables solidaris previstos en
l'apartat 2 de l'article 25 d'esta ordenança, el termini de prescripció esmentat s'iniciarà en el
moment en què ocórreguen els fets que constituïxen el pressupòsit de la responsabilitat.
Si es tracta de responsables subsidiaris, el termini de prescripció començarà a computar-se des
de la notificació de l'última actuació de recaptació practicada al deutor principal o qualsevol
dels responsables solidaris.
3. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció, excepte el que
estableix l'apartat següent.
4. Quan el termini de prescripció s'haja interromput per la interposició del recurs davant de la
jurisdicció contenciosa administrativa, per l'exercici d'accions civils o penals, per la remissió
del tant de culpa a la jurisdicció competent o la presentació de denúncia davant del Ministeri
Fiscal o per la recepció d'una comunicació judicial de paralització del procediment, el còmput
del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan l'administració tributària reba la notificació de
la resolució ferma que pose fi al procés judicial o que alce la paralització, o quan es reba la
notificació del Ministeri Fiscal amb la qual torne l'expedient.
Quan el termini de prescripció s'haja interromput per la declaració del concurs del deutor, el
còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou en el moment d'aprovació del conveni
concursal per als deutes tributaris no sotmesos a este. Respecte als deutes tributaris sotmesos al
conveni concursal, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan aquelles resulten
exigibles al deutor. Si el conveni no s’aprova, el termini es reiniciarà quan es reba la resolució
judicial ferma que assenyale esta circumstància.
El que disposa este apartat no serà aplicable al termini de prescripció del dret de l'administració
tributària per a exigir el pagament quan no s'haja acordat la suspensió en via contenciosa
administrativa.
5. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, l’efecte s'estén a tots els
altres obligats, inclosos els responsables. No obstant això, si l'obligació és mancomunada i
només es reclama a un dels obligats tributaris la part que li correspon, el termini no s'interromp
per als altres.
Si hi ha diversos deutes liquidats a càrrec d'un mateix obligat al pagament, la interrupció de la
prescripció només afectarà el deute a què es referisca.
Article 44: Extensió i efectes de la prescripció.
1. La prescripció guanyada aprofita de la mateixa manera a tots els obligats al pagament del
deute tributari, excepte el que disposa l'apartat 5 de l'article anterior.
2. La prescripció s'aplicarà d'ofici, inclús en els casos en què s'haja pagat el deute tributari,
sense necessitat que la invoque o excepcione l'obligat tributari.
3. La prescripció guanyada extingix el deute tributari.
SECCIÓ 4a. ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI
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Article 45: Compensació.
1. Els deutes de dret públic a favor de la hisenda municipal, tant en període voluntari o
executiu, podran extingir-se totalment o parcialment per compensació amb els crèdits
reconeguts per esta per acte administratiu a favor del deutor.
2. La compensació es realitzarà d'ofici o a instància del deutor.
Article 46: Compensació d'ofici de deutes a la Hisenda Municipal.
1. Quan un deutor a la hisenda municipal siga, al seu torn, creditor d'esta per un crèdit
reconegut, després que transcórrega el període voluntari, es compensarà d'ofici el deute i els
recàrrecs del període executiu que corresponguen amb el crèdit.
2. No obstant això, es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari:
a.) Les quantitats a ingressar o a tornar que resulten d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció.
b.) Les quantitats a ingressar o a tornar que resulten de la pràctica d'una nova liquidació
per haver sigut anul·lada una altra anterior.
3. Els deutes a favor de la hisenda municipal, quan el deutor siga una entitat contra la qual no
puga seguir-se el procediment d'apremi per prohibir-ho una disposició amb rang de llei, seran
compensables d'ofici quan transcórrega el termini de pagament en període voluntari.
Article 47: Compensació a instància de l'obligat al pagament.
1. El deutor que inste la compensació, tant en període voluntari de pagament com en període
executiu, haurà de dirigir a l'administració tributària municipal, per a la tramitació, la sol·licitud
corresponent, que contindrà els requisits següents:
a) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal i domicili fiscal de
l'obligat al pagament i, si és procedent, de la persona que el represente.
b) Identificació del deute la compensació del qual se sol·licita, en què s’indique, almenys,
l’import, el concepte i la data de venciment del termini d'ingrés en període voluntari.
c) Identificació del crèdit reconegut per la hisenda municipal a favor del sol·licitant, la
compensació del qual s'oferix, en què s’indique l’import i el concepte. El deute i el crèdit han
de correspondre al mateix deutor.
d) Declaració expressa de no haver sigut transmés, cedit o endossat el crèdit a una altra
persona.
A la sol·licitud de compensació, s'adjuntaran els documents següents:
a) Si el deute, la compensació del qual se sol·licita, ha sigut determinat per mitjà
d'autoliquidació, model oficial d'autoliquidació, degudament emplenat, llevat que l'interessat
no estiga obligat a presentar-lo perquè estiga ja en poder de l'administració, en este cas
assenyalarà el dia i el procediment en què el va presentar.
b) Certificat que reflectisca l'existència del crèdit reconegut, pendent de pagament, o justificant
de la sol·licitud, i de la suspensió, a instància de l'interessat, dels tràmits per a l’abonament fins
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que es comunique la resolució del procediment de compensació.
Si el crèdit oferit en compensació deriva d'un ingrés indegut per qualsevol tribut, en compte del
certificat anterior s'acompanyarà còpia de l'acte, resolució o sentència que el reconega.
2. Quan la sol·licitud de compensació es presente en període voluntari, si al terme del termini
esmentat està pendent de resolució, no s'iniciarà el període executiu per l'import concorren
entre deute i crèdit oferit, la qual cosa no impedirà, si és procedent, la meritació dels interessos
de demora que puguen correspondre fins a la data de reconeixement del crèdit o, si és
procedent, fins a la data de la resolució denegatòria.
3. Si la sol·licitud es va presentar en període voluntari i es dicta resolució denegatòria,
depenent que esta resolució es notifique entre els dies 1 i 15 de cada mes o entre el 16 i l'últim
de cada mes, l'obligat al pagament haurà d'ingressar el deute, junt amb els interessos meritats
fins a la data de la resolució, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes o
fins al 5 del mes següent. Si transcorre esta termini i no es produïx l'ingrés del deute i els
interessos, s'exigirà la quantitat pendent pel procediment d'apremi.
Si la compensació se sol·licita en període executiu i es denega, es continuarà el procediment
d'apremi.
4. La sol·licitud de compensació no impedirà la sol·licitud d'ajornaments o fraccionaments del
deute restant.
5. La resolució haurà d'adoptar-se i notificar-se en el termini de sis mesos comptats des de
l'endemà que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan administratiu competent
per a la tramitació.
Si transcorre este termini sense que recaiga resolució, els interessats podran considerar
desestimada la sol·licitud als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució
expressa.
6. L'extinció del deute es produirà amb efectes de la presentació de la sol·licitud o quan es
complisquen els requisits exigits per als deutes i els crèdits, si eixe moment és posterior a la
presentació. Quan s’adopte l'acord de compensació, es declararan extingits els deutes i crèdits
en la quantitat concurrent. Este acord es notificarà a l'interessat i servirà com a justificant de
l'extinció del deute.
Article 48: Condonació.
Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació en virtut de la llei, en la quantia i
amb els requisits que esta determine.
Article 49: Baixa provisional per insolvència .
1. Els deutes tributaris que no hagen pogut fer-se efectius en els respectius procediments de
recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa
en comptes en la quantia procedent, per mitjà de la declaració del crèdit com a incobrable, total
o parcial, fins que no es rehabiliten dins del termini de prescripció.
2. El deute tributari s'extingirà si, després de véncer el termini de prescripció, no s'ha
rehabilitat.
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3. Crèdits incobrables: Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat
procedimental amb el d'eficàcia administrativa, s'establixen els requisits i les condicions que
hauran de verificar-se amb caràcter previ a la proposta de declaració de crèdits incobrables.
La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i de les característiques del
deute. S’hi distinguiran els supòsits següents:
a)

Expedients per deutes acumulats per un import inferior a 60 euros. S'hi formularà proposta
de declaració de crèdit incobrable amb els requisits següents:

Haurà de figurar en l'expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figuren
en els valors, en el domicili que figure en la base de dades municipal, i en el domicili que
conste en el padró d'habitants.

a.1)

En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l'apartat
anterior amb resultat negatiu, ja siga per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb
dos intents de notificació, s'hauran de publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província.

a.2)

Amb el NIF del deutor s'haurà d'acreditar l'embargament de fons, en diferents entitats
bancàries.

a.3)

Expedients per deutes acumulats d'import comprés entre 60 i 600 EUR. S'hi formularà
proposta de declaració de crèdit incobrable amb els requisits següents:
b)

Haurà de figurar en l'expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figuren
en els valors, en el domicili que figure en la base de dades municipal, i en el domicili que
conste en el padró d'habitants.

b.1)

En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l'apartat
anterior amb resultat negatiu, ja siga per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb
dos intents de notificació, es deuran publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província.

b.2)

S'haurà d'acreditar en l'expedient que el deutor no figura com a subjecte passiu en el
padró de l'Impost sobre béns immobles o en l'Impost sobre activitats econòmiques.

b.3)

Amb el NIF del deutor s'haurà d'acreditar l'embargament de fons en diferents entitats
bancàries així com l'embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.

b.4)

Expedients per deutes acumulats d'import superior a 600 EUR. S'hi formularà proposta de
declaració de crèdit incobrable amb els requisits següents:
c)

Haurà de figurar en l'expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figuren
en els valors, en el domicili que figure en la base de dades municipal, i en el domicili que
conste en el padró d'habitants.

c.1)

En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l'apartat
anterior amb resultat negatiu, ja siga per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb
dos intents de notificació, s'hauran de publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província.

c.2)
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S'haurà d'acreditar en l'expedient que el deutor no figura com a subjecte passiu en el
padró de l'Impost sobre béns immobles o en l'Impost sobre activitats econòmiques.

c.3)

Amb el NIF del deutor s'haurà d'acreditar l'embargament de fons, en diferents entitats
bancàries així com l'embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.

c.4)

S'haurà d'acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Registre de la
Propietat.
c.5)

Als efectes de determinar la quantia a què es referixen els apartats anteriors, es computaran
tots els deutes per un contribuent que queden pendents de pagament i sempre que s'haja dictat
la providència de constrenyiment.
Article 50 Drets econòmics de baixa quantia.
1.- D'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei General Pressupostària, s'autoritza l'òrgan
competent de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA perquè puga disposar la noliquidació o, si és el cas, l'anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions de
què resulten deutes inferiors a la quantia que estime i fixe com a insuficient per a la cobertura
del cost que la seua exacció i recaptació representen.
En qualsevol cas i llevat que l'ordenança fiscal reguladora d'un determinat tribut dispose una
quantia específica diferent, s'aplicara el següent:
a).- No es liquidaran valors- rebuts corresponents a tributs periòdics de notificació col·lectiva,
la quota tributària del qual anual integra siga igual o inferior a 2 euros.
b).- No es liquidaran valors-liquidacions corresponents a tributs no periòdics i que no siguen de
notificació col·lectiva, la quota tributària dels quals integra siga igual o inferior a 2 euros, amb
l'excepció de les liquidacions corresponents a prorratejos, així com les que s'exigisquen en
règim d'autoliquidació.
2.- Es donaran de baixa en comptabilitat els deutes integrats en un expedient executiu l'import
total del qual, exclòs el recàrrec de constrenyiment, no excedisca de 20 euros, sempre que
s'acredite que no es pot compensar el deute, bé per no existir crèdits reconeguts per acte
administratiu ferm de la Hisenda Municipal a favor del mateix subjecte passiu, bé per estar
endossat el crèdit a favor d'un tercer amb coneixement del Servici de Comptabilitat Municipal.
Caldrà, així mateix, provar que el deutor ha resultat desconegut en el domicili que figura en el
títol executiu corresponent o en qualsevol altre domicili de què tinga coneixement la
Recaptació Municipal.
3.- S'anul·laran, si és el cas, i seran baixa en comptabilitat els deutes pendents en els expedients
executius en què després d'aplicades les quantitats corresponents dels embargaments practicats,
reste per pagar, per la suma de tots els conceptes que conformen el deute, un import inferior a 6
euros.
Així mateix, no es practicaran liquidacions per interessos de demora, excepte en els supòsits
previstos en les lletres c) i f) de l'apartat 1 de l'article 17, quan els meritats siguen inferiors a 6
euros i hagen de ser notificats amb posterioritat a la liquidació del deute principal. Als efectes
de la determinació d'este límit, s'acumularà el total d'interessos meritats pel subjecte passiu,
encara que es tracte de deutes o períodes impositius distints, si porten la seua causa d'un mateix
expedient.
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L'anterior s'entén sense perjuí del que disposa l'article 104 respecte dels deutes apremiats.
SECCIÓ 5a GARANTIES DEL DEUTE TRIBUTARI
Article 51 Dret de prelació.
1. La hisenda municipal tindrà prelació per al cobrament dels crèdits tributaris vençuts i no
satisfets quan concórrega amb altres creditors, excepte que es tracte de creditors de domini,
penyora, hipoteca o un altre dret real degudament inscrit en el registre corresponent, amb
anterioritat a la data en què es faça constar en este el dret de la hisenda municipal.
2. En cas de conveni concursal, els crèdits tributaris a què afecte el conveni, inclosos els
derivats de l'obligació de realitzar pagaments a compte, quedaran sotmesos al que establix la
Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
Article 52 Hipoteca legal tàcita.
En els tributs que graven periòdicament els béns o drets inscriptibles en un registre públic o els
seus productes directes, certs o presumptes, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats
locals tindran preferència sobre qualsevol altre creditor o adquirent, encara que estos hagen
inscrit els seus drets, per al cobrament dels deutes meritats i no satisfets corresponents a l'any
natural en què s'exigisca el pagament i a l'immediat anterior.
Article 53: Afecció de béns.
Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran
subsidiàriament amb ells, per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga.
Article 54: Mesures cautelars.
Per assegurar el cobrament del deute tributari, l'administració podrà adoptar mesures cautelars
de caràcter provisional quan existisquen indicis racionals que, en un altre cas, el cobrament
esmentat es voria frustrat o greument dificultat, conforme al que disposen els articles 81, 146 i
162 de la Llei General Tributària.
TÍTOL III. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS
CAPÍTOL I. Principis generals
Article 55: Àmbit de l'aplicació dels tributs.
1. L'aplicació dels tributs comprén totes les activitats administratives dirigides a la informació i
assistència als obligats tributaris i a la gestió, inspecció i recaptació, així com les actuacions
dels obligats en l'exercici dels seus drets o en el compliment de les seues obligacions
tributàries.
2. Les funcions d'aplicació dels tributs s'exerciran de forma separada a la de resolució de les
reclamacions economicoadministratives que s'interposen contra els actes dictats per
l'administració tributària municipal.
3. L'aplicació dels tributs es desenvoluparà a través dels procediments administratius de gestió,
inspecció, recaptació i els altres que s'establisquen.
Article 56: Deure d'informació i assistència als obligats tributaris.
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1. L'administració tributària municipal haurà de prestar als obligats tributaris la informació
necessària i l’assistència sobre els seus drets i obligacions.
2. L'activitat a què es referix l'apartat anterior s'instrumentarà, entre altres, a través de les
actuacions següents:
a) Publicació de textos actualitzats de les normes tributàries.
b) Comunicacions i actuacions d'informació efectuades pels servicis destinats a l'efecte en
l'òrgan de gestió tributària.
c) Respostes consultes escrites.
d) Actuacions prèvies de valoració.
e) Assistència als obligats en la realització de declaracions, autoliquidacions i declaracions
tributàries.
Article 57: Consultes tributàries escrites.
1. Podran formular consultes tributàries escrites a l'administració tributària municipal, per si o
per mitjà de representant, en els termes previstos en esta ordenança, els subjectes següents:
a) Els obligats tributaris a què es referix l'article 20 d'esta ordenança.
b) Els col·legis professionals, les cambres oficials, les organitzacions patronals, els sindicats,
les associacions de consumidors, les associacions o fundacions que representen interessos de
persones amb discapacitat, les associacions empresarials i lesorganitzacions professionals, així
com les federacions que agrupen organismes o entitats mencionats, quan es referisquen a
qüestions que afecten la generalitat dels membres o associats.
2. Les consultes tributàries escrites, hauran de referir-se, necessàriament, al règim, la
classificació o la qualificació tributàries que es troben dins de l'àmbit competencial de
l'administració tributària municipal.
3. Les consultes tributàries escrites es formularan abans de la finalització del termini establit
per a l'exercici dels drets, la presentació de declaracions o autoliquidacions o el compliment
d'altres obligacions tributàries.
La presentació i resposta de les consultes no interromprà els terminis establits en les normes
tributàries per al compliment de les obligacions tributàries.
4. L'administració tributària municipal procedirà a arxivar, amb notificació a l'interessat,
aquelles consultes tributàries que no reunisquen els requisits establits en este article i no siguen
esmenades en el termini de deu dies.
5. Les consultes tributàries es formularan per escrit, dirigit a l'òrgan de gestió tributària pels
subjectes determinats i en els terminis assenyalats en esta ordenança. S’hi farà constar, en tot
cas:
a.) Nom i cognoms o raó social, número d'identificació fiscal i domicili de l'interessat.
En el cas que s'actue per mitjà de representant, es farà constar esta circumstància i
s'inclourà, igualment, la identificació completa d'este.
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b.) Antecedents i circumstàncies del cas, identificant, clarament, l'objecte de la
consulta.
c.) Les altres dades, elements i documents que puguen contribuir a la formació del juí
per part de l'administració municipal.
d.) Lloc, data i firma de l'escrit.
6. Després de rebre l'escrit de consulta, l'òrgan de gestió tributària competent per a la resposta
de la consulta, podrà requerir als interessats perquè aporten tots els documents que calquen per
a la resposta i podran demanar, al mateix temps, la col·laboració d'altres centres directius i
organismes que considere necessaris per a la formació del criteri aplicable al cas.
7. Dins del termini de sis mesos des de la presentació, l'administració haurà de respondre per
escrit les consultes tributàries que reunisquen els requisits. El transcurs d’este termini de sis
mesos, sense que la consulta haja sigut objecte de resposta, no implicarà l'acceptació dels
criteris expressats en l'escrit.
8. La resposta a les consultes tributàries escrites formulades davant de l'administració tributària
municipal, vincularà tots els òrgans d’esta encarregats de l'aplicació dels tributs en la seua
relació amb el consultant.
Els criteris mencionats hauran, així mateix, de ser aplicats, per l'administració tributària
municipal respecte a qualsevol obligat, sempre que existisca identitat entre els fets i
circumstàncies de l’obligat i els que s'incloguen en la resposta a la consulta.
No obstant això, els criteris establits en les respostes a les consultes tributàries formulades no
vincularan a l'administració tributària municipal en els supòsits següents:
a) Quan la legislació o jurisprudència aplicables al cas hagen sigut objecte de
modificació.
b) Quan les consultes hagen sigut formulades, en el termini a què es referix l'apartat 3
d'este article i plantegen qüestions relacionades amb l'objecte o tramitació d'un
procediment, recurs o reclamació iniciat amb anterioritat.
La resposta a les consultes tributàries escrites tindrà caràcter informatiu i l'obligat tributari no
podrà entaular cap recurs contra la resposta, sense perjuí de què es puga interposar contra l'acte
o actes administratius que es dicten posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la
resposta.
CAPÍTOL II. Normes comunes a les actuacions i procediments tributaris
Article 58: Regulació de les actuacions i procediments tributaris.
Les actuacions i els procediments d'aplicació dels tributs, en l'àmbit de l'administració
tributària municipal, es regularan:
a) Per les normes especials establides en la Llei General Tributària i en el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per esta ordenança i les ordenances fiscals
específiques de cada tribut, així com per les normes procedimentals arreplegades en
altres lleis tributàries i en la seua normativa reglamentària de desenrotllament.
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b) Supletòriament, per les disposicions generals dels procediments administratius.
SECCIÓ 1a: FASES DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
Article 59: Iniciació
1. Les actuacions i els procediments tributaris podran iniciar-se, d'ofici o a instància de l'obligat
tributari, per mitjà d'autoliquidació, declaració, comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà
previst, amb caràcter general, en la normativa tributària.
2. Els documents d'iniciació de les actuacions hauran d'incloure, en tot cas, el nom i cognoms o
raó social i el número d'identificació fiscal de l'obligat tributari i, si és procedent, de la persona
que el represente.
3. L'administració tributària municipal, en els supòsits en què es produïsca la tramitació
massiva d'actuacions i procediments tributaris, adoptarà els models i els sistemes normalitzats
d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o altres que es necessiten.
Article 60: Desplegament de les actuacions i procediments tributaris.
1. En el desplegament de les actuacions i procediments tributaris, l'administració tributària
municipal facilitarà, en tot moment, als obligats tributaris, l'exercici dels seus drets i el
compliment de les seues obligacions, en els termes previstos en els apartats següents.
2. Els obligats tributaris poden refusar la presentació dels documents que no resulten exigibles
per la normativa tributària i d'aquells que hagen sigut prèviament presentats per ells mateixos i
que es troben en poder de l'administració tributària municipal. No obstant això, podrà requerirse a l'interessat, per a la ratificació de dades específiques, propis o de tercers, prèviament
aportats.
3. Les actuacions de l'administració tributària municipal en els procediments d'aplicació dels
tributs es documentaran en comunicacions, diligències i informes, segons la definició que en fa
la Llei General Tributària, sense perjuí d'altres documents previstos en la regulació específica
de cada procediment.
4. En els procediments tributaris es podrà prescindir del tràmit d'audiència previ a la proposta
de resolució, en els supòsits següents:
a) En el procediment d'inspecció, quan se subscriguen actes amb acord.
b) Quan l'interessat renuncie a este.
c) Quan les normes reguladores dels distints procediments prevegen un tràmit
d'al·legacions posterior a esta proposta de resolució.
d) Quan no figuren en el procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució altres
fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat.
En el supòsit previst en l'apartat c), l'expedient es posarà de manifest en el tràmit d'al·legacions.
El tràmit d'al·legacions tindrà una duració no inferior a 10 dies ni superior a 15.
Article 61: La prova en els procediments tributaris.
1. Per a la pràctica de la prova en els procediments tributaris, no serà necessària l'obertura d'un
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període específic ni la comunicació prèvia de les actuacions als interessats.
2. En els procediments d'aplicació dels tributs, qui faça valdre el seu dret haurà de provar-ne
els fets constitutius.
3. Esta obligació s'entén complida si es designen de mode concret els elements de prova que
estan en poder de l'administració tributària municipal.
Article 62: Mitjans i valoració de la prova.
En els procediments tributaris s'aplicaran, les normes que sobre mitjans i valoració de prova es
contenen en el Codi Civil i en la Llei d'Enjudiciament Civil, llevat que la llei establisca una
altra cosa.
Article 63: Valor probatori de les diligències.
1. Les diligències esteses en el curs de les actuacions i els procediments tributaris tenen
naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que en motiven la formalització, llevat
que s'acredite el contrari.
2. Els fets continguts en les diligències i acceptats per l'obligat tributari objecte del
procediment, així com les seues manifestacions, es presumixen certs i només podran rectificarse per estos per mitjà de prova que van incórrer en error de fet.
Article 64: Presumpcions en matèria tributària.
1. Les presumpcions establides per les normes tributàries poden destruir-se, per mitjà de prova
en contra, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei expressament ho prohibisca.
2. Perquè les presumpcions no establides per les normes siguen admissibles com a mitjà de
prova, és indispensable que entre el fet demostrat i aquell que es tracte de deduir hi haja un
enllaç precís i directe segons les regles del criteri humà.
3. L'administració tributària municipal podrà considerar com a titular de qualsevol bé, dret,
empresa, servici, activitat, explotació o funció a qui figure com tal en un registre fiscal o en
altres de caràcter públic, excepte prova en contra.
4. Les dades i elements de fet consignats en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions i
la resta de documents presentats pels obligats tributaris es presumixen certs per a ells i només
podran rectificar-se per estos per mitjà de prova en contra.
Article 65: Terminació dels procediments tributaris.
1. Posarà fi als procediments tributaris, la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es
fonamente la sol·licitud, la impossibilitat material de continuar-los per causes sobrevingudes, la
caducitat, el compliment de l'obligació que haguera sigut objecte de requeriment o qualsevol
altra causa prevista en l'ordenament tributari.
2. Tindrà la consideració de resolució, la resposta efectuada de forma automatitzada per
l'administració tributària municipal en aquells procediments en què estiga prevista esta forma
de terminació.
SECCIÓ 2a: LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
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Article 66: Concepte i classes.
1. La liquidació tributària és l'acte resolutori per mitjà del qual, l'òrgan competent de
l'administració tributària municipal realitza les operacions de quantificació necessàries i
determina l'import del deute tributari o de la quantitat que, si és procedent, resulte a tornar o a
compensar, d'acord amb la normativa tributària.
L'administració tributària municipal no estarà obligada a ajustar les liquidacions a les dades
consignades pels obligats tributaris en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions,
sol·licituds o qualsevol altre document.
2. Les liquidacions tributàries dictades per l'administració tributària municipal, podran ser
provisionals o definitives.
Article 67: Liquidacions definitives.
Tindran la consideració de definitives les practicades en el procediment inspector prèvia
comprovació i investigació de la totalitat dels elements de l'obligació tributària, excepte el que
disposa l'apartat 4, de l'article 101 de la Llei General Tributària.
Així mateix, es consideraran definitives, qualsevol que siga el procediment d'aplicació de
tributs de què resulten, les liquidacions que, prèvia comprovació de la totalitat dels elements
que integren el deute tributari per mitjà de la utilització de quantes dades i documents siguen
necessaris per a la seua determinació, es notifiquen amb expressió del seu caràcter de
definitiva.
Article 68: Liquidacions provisionals.
1. Tindran la consideració de provisionals, totes aquelles liquidacions que, segons el que
establix l'article anterior, no tinguen el caràcter de definitives.
2. En particular, tindran la consideració de provisionals les liquidacions tributàries practicades
per l'administració municipal d'acord amb la qualificació, bases, valors o quotes assenyalades
per l'Estat o els seus organismes autònoms, en els tributs de gestió compartida, quan estos actes
de qualificació o fixació de bases, valors o quotes hagen sigut dictats sense la prèvia
comprovació del fet imposable o de les circumstàncies determinants de la respectiva
qualificació, valoració o assenyalament de quotes, per l'administració competent.
3. Així mateix, tindran caràcter provisional les liquidacions notificades individualment o, en el
cas de tributs de cobrament periòdic per rebut, col·lectivament, que continguen el
reconeixement implícit de beneficis fiscals que estiguen condicionats al compliment de certes
condicions futures o a l'efectiva concurrència de determinats requisits no comprovats en el
procediment en què es van dictar. Es podrà comprovar en un posterior procediment en els
termes de l'apartat 3 de l'article 79 d'esta ordenança.
SECCIÓ 3a: OBLIGACIÓ DE RESOLDRE I TERMINIS DE RESOLUCIÓ
Article 69: Obligació de resoldre i motivació.
1. L'administració tributària municipal està obligada a resoldre expressament totes les
qüestions que es plantegen en els procediments d'aplicació dels tributs, així com a notificar la
resolució expressa.
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2. No existirà l'obligació de resoldre expressament en els procediments relatius a l'exercici de
drets que només hagen de ser objecte de comunicació per l'obligat tributari i en els que es
produïsca la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procediment, la renúncia o el
desistiment dels interessats.
No obstant això, quan es produïsca un dels supòsits, l'administració tributària municipal estarà
obligada a respondre la petició d'aquells interessats que sol·liciten expressament la declaració
de tal circumstància.
3. En tot cas, seran motivats, amb succinta referència als fets i fonaments de dret, els actes
següents:
a) Els de liquidació.
b) Els de comprovació de valor.
c) Els que imposen una obligació.
d) Els que deneguen un benefici fiscal.
e) Els que deneguen la suspensió de l'execució dels actes d'aplicació dels tributs.
f) Quants altres es disposen en la normativa vigent.
Article 70: Terminis de resolució.
1. El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució serà el fixat per la normativa
reguladora del corresponent procediment. A falta de termini, expressament determinat, este
serà de sis mesos.
Sense perjuí de les especialitats contingudes en esta ordenança per a cada procediment, el
termini es comptarà, amb caràcter general:
a) En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de notificació de l'acord d'inici.
b) En els procediments iniciats a instància de l'interessat, des de la data en què el document
haja tingut entrada en el registre, si ho hi ha, de l'òrgan competent per a la seua tramitació, o,
en un altre cas, quan haja tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament o en el de les
Juntes Municipals de Districte.
Queda exclòs del que disposa este apartat el procediment de constrenyiment, les actuacions del
qual podran estendre's fins al termini de prescripció del dret de cobrament.
2. Als sols efectes d'entendre complida l'obligació de notificar dins del termini màxim de
duració dels procediments, serà prou acreditar que s'ha realitzat un intent de notificació que
continga el text íntegre de la resolució.
Els períodes d'interrupció justificada i les dilacions en els procediments per causa no imputable
a l'administració tributària municipal no s'inclouran en el còmput del termini de resolució.
A estos efectes, es considerarà període d'interrupció justificada:
El temps transcorregut des que l'administració tributària municipal efectua un requeriment a
l'interessat, fins a la data en què la documentació requerida és aportada, en aquells casos en què
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la documentació exigida haja d'haver-la presentat l'obligat tributari en els termes establits en la
normativa reguladora de cada tribut o en aquells altres en què les dades o documents resulten
necessaris per a dictar resolució.
Article 71: Efectes de la falta de resolució expressa.
1. En els procediments iniciats a instància de part, el venciment del termini màxim sense haverse notificat resolució expressa, produirà els efectes que s'establisquen en la normativa
reguladora.
En aquells casos en què no s'establisquen els efectes de la falta de resolució expressa, els
interessats podran entendre estimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, excepte
les formulades en els procediments de l'exercici del dret de petició a què es referix l'article 29
de la Constitució i en els d'impugnació d'actes i disposicions, en què el silenci tindrà efecte
desestimatori.
No obstant això, hauran d'entendre's desestimats per silenci, o esperar a la seua resolució
expressa, les sol·licituds presentades per a l'obtenció de beneficis fiscals, les presentades per al
reconeixement del dret a devolucions tributàries o d'ingressos indeguts i les del reembossament
del cost de les garanties.
Quan es produïsca la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat tributari,
l'administració tributària municipal li advertirà que, després de transcórrer tres mesos, podrà
declarar-ne la caducitat.
2. En els procediments iniciats d'ofici, el venciment del termini màxim establit sense que s'haja
notificat resolució expressa, produirà els efectes que, per a cada procediment, es determinen.
A falta de regulació expressa, es produiran els efectes següents:
a) Si es tracta de procediments de què poga derivar-se el reconeixement o, si és procedent, la
constitució de drets o altres situacions jurídiques individualitzades, els obligats tributaris
podran entendre desestimats, per silenci administratiu, els possibles efectes favorables derivats
del procediment.
b) En els procediments susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, es
produirà la caducitat del procediment.
3. Si es produïx la caducitat, esta serà declarada, d'ofici o a instància de l'interessat i s’ordenarà
l'arxiu de les actuacions.
La caducitat esmentada no produirà, per si sola, la prescripció dels drets de l'administració
tributària municipal, qui podrà iniciar novament el procediment dins del termini de prescripció,
ni es consideraran requeriments administratius als efectes del que preveu l'apartat 1 de l'article
18 d'esta ordenança.
Les actuacions realitzades en el curs d'un procediment caducat, així com els documents i altres
elements de prova obtinguts en el procediment esmentat, en conservaran la validesa i l'eficàcia
a efectes probatoris en altres procediments iniciats o que puguen iniciar-se amb posterioritat en
relació amb este o un altre obligat tributari.
SECCIÓ 4a. NOTIFICACIONS
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Article 72: Notificacions en matèria tributària.
El règim de notificacions serà el previst en les normes administratives generals, amb les
especialitats establides en la Llei General Tributària i en les altres normes reguladores dels
tributs en l'àmbit local.
Article 73: Lloc de pràctica de les notificacions.
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es practicarà en el lloc
assenyalat a l'efecte per l'obligat tributari o el seu representant o, si no n'hi ha, en el que conste
com a domicili fiscal d'un o un altre.
2. En els procediments iniciats d'ofici, la notificació podrà practicar-se en el que conste com a
domicili fiscal de l'obligat tributari o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc on
s'exercisca l'activitat econòmica o, en qualsevol altre, adequat a tal fi.
Article 74: Persones legitimades per a rebre les notificacions.
1. Quan la notificació es practique en el lloc assenyalat a l'efecte per l'obligat tributari o el seu
representant, o en el domicili fiscal d'un o un altre, si no es troben presents en el moment de
l'entrega, podrà fer-se càrrec d'esta qualsevol persona que es trobe en el lloc o domicili
esmentat i faça constar la seua identitat, així com els empleats de la comunitat de veïns o de
propietaris on radique el lloc assenyalat a efectes de notificacions o el domicili fiscal de
l'obligat o el seu representant.
2. El rebuig de la notificació realitzat per l'interessat o el seu representant implicarà que esta es
tinga per efectuada.
Article 75: Notificació per compareixença.
1. Quan no siga possible efectuar la notificació a l'obligat tributari o al seu representant, per
causes no imputables a l'administració i intentada, almenys, dos vegades en el domicili fiscal, o
en el designat per l'interessat, si es tracta d'un procediment iniciat a sol·licitud d'este, es faran
constar en l'expedient les circumstàncies dels intents de notificació.
Serà prou un sol intent quan el destinatari conste com a desconegut en este domicili o lloc. En
este cas, se citarà l'obligat o el seu representant per a ser notificats per compareixença, per
mitjà d'anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cada interessat, en el «Butlletí
Oficial de la Província». La publicació esmentada s'efectuarà els dies 5 i 20 de cada mes o, si
és procedent, el dia immediat hàbil posterior.
Estos anuncis podran exposar-se, així mateix, en els llocs destinats a l'efecte als ajuntaments
corresponents a l'últim domicili conegut En el cas que l'últim domicili fiscal conegut radique
en l'estranger, l'anunci es podrà exposar en el consolat o en la secció consular de l'ambaixada
corresponent.
L'administració tributària podrà dur a terme els anteriors anuncis per mitjà de l'ocupació i
utilització dels mitjans informàtics, electrònics i telemàtics en els termes que es prevegen.
2. En la publicació en el «Butlletí Oficial de la Província» es farà constar la relació de
notificacions pendents amb indicació de l'obligat tributari o el seu representant, el procediment
que les motiva, l'òrgan competent de la tramitació i el lloc i termini en què el destinatari
d'estes, haurà de comparéixer per a ser notificat.
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En tot cas, la compareixença haurà de tindre lloc en el termini de 15 dies naturals, comptats des
del següent al de la publicació de l'anunci en el «Butlletí Oficial de la Província». Després de
transcórrer el termini esmentat sense comparéixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els
efectes legals l'endemà al del venciment del termini assenyalat.
3. Quan l'inici d'un procediment o qualsevol dels seus tràmits s'entenguen notificats per no
haver comparegut l'obligat tributari o el seu representant, se li tindrà per notificat de les
successives actuacions i diligències del procediment, i es mantindrà el dret que l’assistix a
comparéixer en qualsevol moment d'este, excepte les liquidacions que es dicten en el
procediment i els acords d'alienació de béns embargats, que hauran de ser notificats d'acord
amb el que establix esta secció.
Article 76: Notificació de les liquidacions tributàries.
1. Les liquidacions tributàries hauran de ser notificades als obligats tributaris en els termes
assenyalats en esta secció.
2. Les liquidacions tributàries es notificaran, amb expressió de:
a) La identificació de l'obligat tributari.
b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari.
c) La motivació d'estes, quan no s'ajusten a les dades consignades per l'obligat tributari o
interpretació de la normativa realitzada per este, amb expressió dels fets i elements essencials
que les originen, així com dels fonaments de dret.
d) Els mitjans d'impugnació que puguen ser exercits, òrgan davant el qual hagen de presentarse i termini per a la seua interposició.
e) El lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.
f) El seu caràcter de provisional o definitiu.
3. Reglamentàriament, podran establir-se els casos en què no serà preceptiva la notificació
expressa, sempre que l'administració així ho advertisca per escrit a l'obligat tributari o al seu
representant.
Article 77: Notificacions de les liquidacions en els tributs de venciment periòdic i
notificació col·lectiva.
1. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, després que es notifique la liquidació
corresponent a l'alta en el registre respectiu, padró o matrícula, podran notificar-se
col·lectivament les successives liquidacions, per mitjà d'edictes que així ho advertisquen.
A l'efecte, els padrons o matrícules se sotmetran, cada període, a l'aprovació de l'òrgan de
gestió tributària i, després d’aprovats, s'exposaran al públic durant un termini de quinze dies,
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el «Butlletí
Oficial de la Província».
L'exposició al públic es realitzarà al lloc indicat en l'anunci d'exposició en el «Butlletí Oficial
de la Província». Del lloc d'exposició, en tot cas, es deixarà constància, durant el temps en què
estiga exposat, en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial.
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2. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions haurà de notificar-se al
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motiven, excepte
quan la modificació provinga de revaloracions de caràcter general autoritzades per les lleis.
SECCIÓ 5a.DENÚNCIA PÚBLICA
Article 78: Denúncia pública.
1. Per mitjà de la denúncia pública es podran posar en coneixement de l'administració tributària
fets o situacions que puguen ser constitutius d'infraccions tributàries o tindre transcendència
per a l'aplicació dels tributs. La denúncia pública és independent del deure col·laborar amb
l'administració tributària regulat en els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.
2. L'administració tributària municipal podrà acordar l'arxiu de la denúncia quan es considere
infundada o quan no es concreten o identifiquen prou els fets o les persones denunciades.
Es podran iniciar les actuacions que corresponguen si hi ha indicis suficients de veracitat en els
fets imputats i estos són desconeguts per a l'administració tributària. En este cas, la denúncia no
formarà part de l'expedient administratiu.
3. No es considerarà el denunciant interessat en les actuacions administratives que s'inicien
com a conseqüència de la denúncia ni se li informarà del resultat d'estes. Tampoc no estarà
legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats d’estes
actuacions.
SECCIÓ 6a. POTESTATS I FUNCIONS DE COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ
Article 79: Potestats i funcions de comprovació i investigació.
1. L'administració tributària municipal podrà comprovar i investigar els fets, actes, elements,
activitats, explotacions, valors i la resta de circumstàncies determinants de l'obligació
tributària, per a verificar el correcte compliment de les normes aplicables a l'efecte.
2. En el desplegament de les funcions de comprovació o investigació, l'administració tributària
municipal qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l'obligat tributari, amb
independència de la prèvia qualificació que este haja donat a estos.
3. Els actes de concessió o reconeixement de beneficis fiscals que estiguen condicionats al
compliment de certes condicions futures o a l'efectiva concurrència de determinats requisits no
comprovats en el procediment en què es van dictar, tindran caràcter provisional.
L'administració tributària municipal podrà comprovar, en un posterior procediment d'aplicació
dels tributs, la concurrència d’estes condicions o requisits i, si és procedent, regularitzar la
situació tributària de l'obligat, sense necessitat de procedir a la prèvia revisió dels actes
esmentats, en els termes previstos en el títol VII d'esta ordenança.
CAPÍTOL III. ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Article 80: La gestió tributària.
Les actuacions i l'exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, en els termes
assenyalats en la Llei General Tributària, es realitzaran d'acord amb el que establix esta llei,
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amb les especialitats pròpies de l'àmbit local previstes en la normativa tributària local i en esta
ordenança.
Article 81: Publicació dels concerts.
1. L’Ajuntament publicarà quins són els tributs, conceptes o epígrafs que puguen ser matèria
de concert.
2. Les bases de regulació dels concerts, si no figuren de forma expressa en l'ordenança fiscal
que corresponga al tribut, epígraf o concepte que s'haja de concertar, es detallaran per a
cadascun d'ells en el moment de la publicació.
Article 82: Iniciació de la gestió tributària.
D'acord amb el que preveu la normativa tributària, la gestió tributària s'iniciarà:
a) A instància de l'obligat tributari, per mitjà de sol·licitud, autoliquidació, o qualsevol classe
de declaració.
b) D'ofici per l'administració tributària municipal.
SECCIÓ 2a. PROCEDIMENTS ORDINARIS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL
Article 83: Procediment iniciat per mitjà d'autoliquidació.
1. Les autoliquidacions són declaracions en què els obligats tributaris, a més de comunicar a
l'administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut
informatiu, realitzen per si mateixos les operacions de qualificació i quantificació necessàries
per a determinar i ingressar l'import del deute tributari o, si és procedent, determinar la
quantitat que resulte a tornar o a compensar.
2. Els obligats tributaris podran presentar autoliquidacions complementàries o declaracions
complementàries o substitutives, en els termes establits en l'article 122 de la Llei General
Tributària.
3. Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i
comprovació per l'administració tributària municipal, d'ofici o a instància dels obligats
tributaris, els que podran promoure la rectificació d'aquelles autoliquidacions per ells
presentades que, consideren, han perjudicat els seus interessos legítims o quan resulte una
quantitat superior o inferior a la ingressada per l'autoliquidació la rectificació de la qual es
pretén.
En aquells casos en què resulte una quantitat inferior a la ingressada, la rectificació podrà
instar-se per l'obligat tributari per mitjà de la presentació d'una autoliquidació. S’hi haurà de
quantificar el deute sense ingrés, del qual resulte una quantitat a tornar, per mitjà de la
presentació d'una sol·licitud de devolució o per mitjà de la presentació d'una comunicació de
dades.
4. Quan la rectificació d'una autoliquidació origine una devolució derivada de la normativa del
tribut i hagen transcorregut sis mesos sense que s'haja ordenat el pagament per causa imputable
a l'administració tributària, esta abonarà l'interés de demora sobre l'import de la devolució que
corresponga, sense necessitat de que l'obligat ho sol·licite. A estos efectes, el termini de sis
mesos començarà a comptar-se a partir de la finalització del termini per a la presentació de
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l'autoliquidació o, si este ha conclòs, a partir de la presentació de la sol·licitud de rectificació.
Quan la rectificació d'una autoliquidació origine la devolució d'un ingrés indegut,
l'administració tributària abonarà, així mateix, l'interés de demora.
5. Si com a conseqüència de la comprovació efectuada ha de rectificar-se l'autoliquidació
presentada, l'administració practicarà la liquidació o liquidacions que corresponguen, junt amb
els recàrrecs i interessos que corresponguen si és procedent, o efectuarà les devolucions que
resulten d'acord amb el procediment que s'aplique.
Article 84: Procediment iniciat per mitjà de declaració.
1. Es considerarà declaració tributària tot document presentat davant de l'administració
tributària on es reconega o manifeste la realització de qualsevol fet rellevant per a l'aplicació
dels tributs.
La presentació d'una declaració no implica acceptació o reconeixement per l'obligat tributari de
la procedència de l'obligació tributària.
2. Reglamentàriament, podran determinar-se els supòsits en què siga admissible la declaració
verbal o la realitzada per mitjà de qualsevol altre acte de manifestació de coneixement.
3. En els tributs en què així s'establisca, la gestió s'iniciarà per mitjà de la presentació d'una
declaració de l'obligat tributari.
4. Per a la correcta resolució del procediment, l'administració tributària municipal podrà
utilitzar les dades consignades per l'obligat tributari en la seua declaració o qualsevol altre que
estiga en el seu poder, podrà requerir l'obligat perquè aclarisca les dades consignades en la seua
declaració o que en presente justificant i podrà realitzar totes les actuacions de comprovació
siguen necessàries.
5. Després de realitzar les actuacions de qualificació i quantificació oportunes, l'administració
tributària municipal procedirà a dictar les liquidacions que corresponguen.
6. La notificació de liquidació haurà de realitzar-se en un termini de sis mesos des de l'endemà
a la finalització del termini per a presentar la declaració.
En el cas de presentació de declaracions extemporànies, el termini de sis mesos per a notificar
la liquidació, començarà a comptar-se des de l'endemà a la presentació de la declaració.
7. En les liquidacions que es dicten en este procediment no s'exigiran interessos de demora des
de la presentació de la declaració fins a la finalització del termini per al pagament en període
voluntari, sense perjuí, si és procedent, del que disposen els articles 18 i 121 d'esta ordenança.
Article 85: Especialitat dels tributs periòdics de notificació col·lectiva.
1. Podran ser objecte de padró o matrícula els tributs en què, per la seua naturalesa, es
produïsca continuïtat de fets imposables.
En els tributs de cobrament periòdic en què la gestió corresponga íntegrament a l’Ajuntament,
l'administració tributària elaborarà el Padró o Matrícula per cada període, tenint en compte les
declaracions dels interessats i la resta de dades que es coneguen com a conseqüència de les
actuacions de comprovació i investigació. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes
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passius i després de comprovades produiran la definitiva eliminació del padró amb efectes a
partir del període següent a aquell en què s’hagen presentat, excepte les excepcions que
s'establisquen en cada ordenança.
En els altres casos, l'òrgan de l'administració competent per a l'elaboració del corresponent
padró o matrícula, haurà de remetre’s, anualment, en els terminis que en cada cas
s'establisquen, a l’Ajuntament, a l'efecte de procedir-ne a l’exposició al públic, en els termes
establits en l'article 77 d'esta ordenança.
2. Als efectes previstos en l'article anterior, la gestió tributària s'entendrà iniciada en els tributs
de cobrament periòdic:
a) En els casos d'alta, amb la presentació de la corresponent declaració o autoliquidació,
segons establisca l'ordenança reguladora del tribut que es tracte, sempre que la gestió
corresponga íntegrament a l’Ajuntament.
b) En els restants casos, el primer dia de l'exposició al públic, a què es referix l'article
77 d'esta ordenança, del corresponent padró o matrícula.
En qualsevol cas, llevat que la llei dispose una altra cosa, la no inclusió en el padró o matrícula
d'un objecte tributari en un període determinat no impedirà la regularització de la situació
tributària i la notificació individual de les liquidacions corresponents a cadascun dels períodes
no prescrits, amb independència de les sancions que pertoquen i que l’administració competent
les incloga, si no ho estan ja, en futurs padrons.
3. La notificació de les liquidacions en els tributs de cobrament periòdic per rebut es durà a
terme conforme s'establix en l'article 77 d'esta ordenança.
TÍTOL IV. INSPECCIÓ
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 86: La inspecció tributària.
La inspecció tributària consistix a l'exercici de les funcions administratives dirigides a:
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment
de què siguen ignorats per l'administració municipal.
b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels
obligats tributaris.
c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels
tributs, d'acord amb el que establixen els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.
d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i la
resta d'elements, quan siga necessària per a la determinació de les obligacions
tributàries. Hi serà d’aplicació el que disposen els articles 134 i 135 de la Llei General
Tributària esmentada.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o
incentius fiscals i devolucions tributàries, així com per a l'aplicació de règims tributaris
especials.
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f) La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre
els seus drets i les obligacions tributàries i la forma en què han de complir estes últimes.
g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seues actuacions de
comprovació i investigació.
h) La realització d'actuacions de comprovació limitada, conforme al que estableixen els
articles 136 a 140 de la llei esmentada.
i) L'assessorament i informe a òrgans de l'administració municipal.
j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent,
que es regiran pel que disposa la normativa específica i, en defecte de regulació
expressa, per les normes del títol III, capítol IV de la Llei General Tributària, a exclusió
de l'article 149.
k) Les altres que s'establisquen en altres disposicions o se li encomanen per les
autoritats competents.
Article 87: Facultats de la Inspecció dels Tributs.
1. Les actuacions inspectores es realitzaran per mitjà de l'examen de documents, llibres,
comptabilitat principal i auxiliar, fitxers, factures, justificants, correspondència amb
transcendència tributària, bases de dades informatitzades, programes, registres i arxius
informàtics relatius a activitats econòmiques, així com per mitjà de la inspecció de béns,
elements, explotacions i qualsevol altre antecedent o informació que haja de facilitar-se a
l'administració o que siga necessari per a l'exigència de les obligacions tributàries.
2. Quan les actuacions inspectores ho requerisquen, els funcionaris que desenvolupen funcions
d'inspecció dels tributs podran entrar en les finques, locals de negoci i en la resta d'establiments
o llocs en què s'exercisquen activitats o explotacions sotmeses a gravamen, existisquen béns
subjectes a tributació, es produïsquen fets imposables o supòsits de fet de les obligacions
tributàries o n’existisca alguna prova.
Si la persona davall la custòdia de la qual es troben els llocs mencionats en el paràgraf anterior
s'oposa a l'entrada dels funcionaris de la Inspecció dels Tributs, es necessitarà l'autorització
escrita de l'alcalde.
Quan en l'exercici de les actuacions inspectores calga entrar en el domicili constitucionalment
protegit de l'obligat tributari, s'aplicarà el que disposa l'article 113 de la Llei General
Tributària.
3. Els obligats tributaris hauran d'atendre a la Inspecció i li prestaran la deguda col·laboració en
el desenrotllament de les seues funcions.
L'obligat tributari que haja sigut requerit per la Inspecció, haurà de personar-se, per si o per
mitjà de representant, en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i
haurà d'aportar o tindre a disposició de la Inspecció la documentació i la resta d'elements
sol·licitats.
Excepcionalment, i de forma motivada, la Inspecció podrà requerir la compareixença personal
de l'obligat tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així ho exigisca.
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4. Els funcionaris que exercisquen funcions d'inspecció seran considerats agents de l'autoritat i
hauran d'acreditar-ne la condició, si són requerits per a això, fora de les oficines públiques.
Les autoritats públiques prestaran la protecció i l'auxili necessari als funcionaris per a l'exercici
de les funcions d'inspecció.
CAPÍTOL II. Documentació de les actuacions de la inspecció.
Article 88: Documentació de les actuacions de la inspecció.
1. Les actuacions de la Inspecció dels Tributs es documentaran en comunicacions, diligències,
informes i actes.
2. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció dels Tributs a fi d'arreplegar el
resultat de les actuacions inspectores de comprovació i investigació, en les quals es proposa la
regularització que s’estima procedent de la situació tributària de l'obligat o en les quals la
inspecció es declara correcta.
Article 89: Valor provatori de les actes.
1. Les actes esteses per la Inspecció dels Tributs tenen naturalesa de documents públics i fan
prova dels fets que en motiven la formalització, llevat que s'acredite el contrari.
2. Els fets acceptats pels obligats tributaris en les actes d'inspecció es presumixen certs i només
podran rectificar-se per mitjà de prova d'haver incorregut en error de fet.
CAPÍTOL III. Les actes
Article 90: Contingut de les actes.
Les actes que documenten el resultat de les actuacions inspectores hauran de contindre,
almenys, les mencions següents:
a) El lloc i data de la formalització.
b) El nom i cognoms o raó social completa, el número d'identificació fiscal i el domicili
fiscal de l'obligat tributari, així com el nom, cognoms i número d'identificació fiscal de
la persona amb què s'entenen les actuacions i el caràcter o representació amb què
intervé en estes.
c) Els elements essencials del fet imposable o pressupòsit de fet de l'obligació tributària
i de la seua atribució a l'obligat tributari, així com els fonaments de dret en què se base
la regularització.
d) Si és procedent, la regularització de la situació tributària de l'obligat i la proposta de
liquidació que corresponga.
e) La conformitat o disconformitat de l'obligat tributari amb la regularització i amb la
proposta de liquidació.
f) Els tràmits del procediment posteriors a l'acta i, quan esta siga amb acord o de
conformitat, els recursos que procedisquen contra l'acte de liquidació derivat de l'acta,
òrgan davant del qual hagen de presentar-se i termini per a interposar-los.
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g) L'existència o inexistència, en opinió de l'actuari, d'indicis de la comissió
d'infraccions tributàries.
Article 91: Classes d'actes segons la tramitació.
1. A efecte de la tramitació, les actes d'inspecció poden ser amb acord, de conformitat o de
disconformitat.
2. Quan l'obligat tributari o el seu representant es negue a rebre o subscriure l'acta, esta es
tramitarà com de disconformitat.
Article 92: Actes amb acord.
1. Quan per a l'elaboració de la proposta de regularització haja de concretar-se l'aplicació de
conceptes jurídics indeterminats, quan resulte necessària l'apreciació dels fets determinants per
a la correcta aplicació de la norma al cas concret, o quan siga necessari realitzar estimacions,
valoracions o mesuraments de dades, elements o característiques rellevants per a l'obligació
tributària que no puguen quantificar-se de forma certa, l'administració tributària, amb caràcter
previ a la liquidació del deute tributari, podrà concretar l’aplicació, l'apreciació d'aquells fets o
l'estimació, valoració o mesurament per mitjà d'un acord amb l'obligat tributari en els termes
previstos en este article.
2. Per a la subscripció de l'acta amb acord serà necessària la concurrència dels requisits
següents:
a) Autorització de l'òrgan competent per a liquidar, que podrà ser prèvia o simultània a
la subscripció de l'acta amb acord.
b) La constitució d'un depòsit, aval de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució, de quantia suficient per a
garantir el cobrament de les quantitats que puguen derivar-se de l'acta.
3. S'entendrà produïda i notificada la liquidació i, si és procedent, imposada i notificada la
sanció, en els termes de les propostes formulades, si transcorren 10 dies comptats des del
següent a la data de l'acta i no es notifica a l'interessat acord de l'òrgan competent per a liquidar
amb la rectificació dels errors materials que puga contindre l'acta amb acord.
Després de confirmar les propostes, el depòsit realitzat s'aplicarà al pagament d’estes
quantitats. Si s'ha presentat aval o certificat d'assegurança de caució, l'ingrés haurà de realitzarse en el termini a què es referix l'apartat 2 de l'article 62 de la Llei General Tributària, sense
possibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament.
4. El contingut de l'acta amb acord s'entendrà íntegrament acceptat per l'obligat i per
l'administració tributària. La liquidació i la sanció derivades de l'acord només podran ser
objecte d'impugnació o revisió en via administrativa pel procediment de declaració de nul·litat
de ple dret previst en l'article 217 de la llei esmentada, i sense perjuí del recurs que puga
correspondre en via contenciosa administrativa per l'existència de vicis en el consentiment.
5. La falta de subscripció d'un acta amb acord en un procediment inspector no podrà ser motiu
de recurs o reclamació contra les liquidacions derivades d'actes de conformitat o
disconformitat.
Article 93: Actes de Conformitat.
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1. Quan l'obligat tributari o el seu representant manifesten la conformitat amb la proposta de
regularització que formule la Inspecció dels Tributs, es farà constar expressament esta
circumstància en l'acta.
2. S'entendrà produïda i notificada la liquidació tributària d'acord amb la proposta formulada en
l'acta si, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de l'acta, no es notifica a
l'interessat acord de l'òrgan competent per a liquidar, amb algun dels següents continguts:
a) Rectificació d’errors materials.
b) Ordre de completar l'expedient per mitjà de la realització de les actuacions que
corresponguen.
c) Confirmació de la liquidació proposada en l'acta.
d) Estimació que en la proposta de liquidació ha existit error en l'apreciació dels fets o
indeguda aplicació de les normes jurídiques i concedint a l'interessat termini
d'audiència previ a la liquidació que es practique.
3. Per a la imposició de les sancions que puguen correspondre com a conseqüència d'estes
liquidacions s'aplicarà la reducció prevista en l'apartat 1 de l'article 188 de la Llei General
Tributària.
4. Als fets i elements determinants del deute tributari respecte dels quals l'obligat tributari o el
seu representant va prestar-ne la conformitat, se’ls s'aplicarà el que disposa l'apartat 2 de
l'article 144 de la llei esmentada.
Article 94: Actes de disconformitat.
1. Quan l'obligat tributari o el seu representant no subscriga l'acta o en manifeste la
disconformitat amb la proposta de regularització que formule la Inspecció dels Tributs, es farà
constar expressament esta circumstància en l'acta, a la qual s'adjuntarà un informe de l'actuari
en què s'exposen els fonaments de dret en què es base la proposta de regularització.
2. En el termini de 15 dies des de la data en què s'haja estés l'acta o des de la notificació d'esta,
l'obligat tributari podrà formular al·legacions.
3. Abans de dictar l'acte de liquidació, l'òrgan competent podrà acordar la pràctica d'actuacions
complementàries en els termes que es fixen reglamentàriament.
4. Després de rebre les al·legacions, l'òrgan competent dictarà la liquidació que corresponga, la
qual es notificarà a l'interessat.
CAPÍTOL IV. Disposicions especials
Article 95: Aplicació del mètode d'estimació indirecta.
1. Quan resulte aplicable el mètode d'estimació indirecta, la Inspecció dels Tributs adjuntarà a
les actes incoades per a regularitzar la situació tributària dels obligats tributaris, un informe
raonat sobre:
a) Les causes determinants de l'aplicació del mètode d'estimació indirecta.
b) La situació de la comptabilitat i dels registres obligatoris de l'obligat tributari.
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c) La justificació dels mitjans elegits per a la determinació de les bases, els rendiments
o les quotes.
d) Els càlculs i les estimacions efectuats en virtut dels mitjans elegits.
2. L'aplicació del mètode d'estimació indirecta no requerirà acte administratiu previ que el
declare, però en els recursos i les reclamacions que procedisquen contra els actes i liquidacions
resultants podrà plantejar-se la procedència de l'aplicació del mètode esmentat.
Article 96: Informe preceptiu per a la declaració del conflicte en l'aplicació de la norma
tributària.
1. D'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei General Tributària, perquè la Inspecció
dels Tributs puga declarar el conflicte en l'aplicació de la norma tributària, haurà d'emetre's
prèviament un informe favorable de la Comissió consultiva que es constituïsca, en els termes
establerts reglamentàriament per dos representants de l'òrgan competent per a respondre les
consultes tributàries escrites. Un d’ells farà de president, i dos representants de l'administració
tributària actuant.
2. Quan l'òrgan actuant estime que poden concórrer les circumstàncies previstes en l'apartat 1
de l'article 15 de la llei esmentada, ho comunicarà a l'interessat, i li concedirà un termini de 15
dies perquè presente al·legacions i aporte o propose les proves que estime procedents.
Després de rebre les al·legacions i de practicar, si és procedent, les proves que calguen, l'òrgan
actuant remetrà l'expedient complet a la comissió consultiva.
3. El temps transcorregut des que es comunique a l'interessat la procedència de sol·licitar
l'informe preceptiu fins a la recepció de l’informe esmentat per l'òrgan d'inspecció, serà
considerat com a interrupció justificada del còmput del termini de les actuacions inspectores
previst en l'article 150 de la Llei General Tributària esmentada.
4. El termini màxim per a emetre l'informe serà de tres mesos des de la remissió de l'expedient
a la comissió consultiva. El termini assenyalat podrà ser ampliat per mitjà d'acord motivat de la
comissió consultiva, sense que l’ampliació puga excedir un mes.
5. Després de transcórrer el termini a què es referix l'apartat anterior sense que la comissió
consultiva emeta l'informe, es reprendrà el còmput del termini de duració de les actuacions
inspectores i es mantindrà l'obligació d'emetre l’informe esmentat, encara que es podran
continuar les actuacions i, si és procedent, dictar liquidació provisional respecte als altres
elements de l'obligació tributària no relacionats amb les operacions analitzades per la comissió
consultiva.
6. L'informe de la comissió consultiva vincularà l'òrgan d'inspecció sobre la declaració del
conflicte en l'aplicació de la norma.
7. L'informe i els altres actes dictats en aplicació del que disposa este article no seran
susceptibles de recurs o reclamació, però en els que s'interposen contra els actes i les
liquidacions resultants de la comprovació, podrà plantejar-se la procedència de la declaració
del conflicte en l'aplicació de la norma tributària.
TÍTOL V. RECAPTACIÓ
CAPÍTOL I. Disposicions generals
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Article 97: Òrgans de gestió de recaptació.
1. La gestió de recaptació dels tributs del municipi de SIMAT DE LA VALLDIGNA es durà a
terme per l'òrgan de recaptació adscrit a la «Tresoreria Municipal».
2. Són col·laboradores del servici de recaptació, les entitats de crèdit autoritzades per a
l'obertura de comptes restringits de recaptació.
3. Els pagaments de tributs periòdics que siguen objecte de notificació col·lectiva hauran de
realitzar-se en qualsevol de les entitats de crèdit autoritzades.
4. Els pagaments de liquidacions individuals notificades, així com els que resulten
d'autoliquidacions formulades pels propis obligats tributaris, es realitzaran en qualsevol de les
entitats de crèdit autoritzades.
Article 98: Recaptació dels deutes.
1. La recaptació dels deutes tributaris i de les sancions tributàries que puguen imposar-se
d'acord amb el títol VI d'esta ordenança, podrà realitzar-se en període voluntari o en període
executiu.
2. El pagament en període voluntari haurà de fer-se dins dels terminis que determinen els
apartats 1 i 2 de l'article següent d'esta ordenança.
3. Els deutes no satisfets en període voluntari es faran efectius en via de constrenyiment, quan
s’inicie el període executiu.
Article 99: Terminis d'ingrés.
1. En el cas de deutes resultants de liquidacions practicades per l'administració, el pagament en
període voluntari haurà de fer-se en els terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no és hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació, fins al dia cinc del segon mes posterior o, si este
no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
c) Respecte a la cobrança dels tributs que es gestionen per mitjà de padrons-rebut, i que
este ajuntament te delegada en el Servei de Recaptació de la Diputació de Valencia, i a fi
que l'ingrés dels recursos en la Tresoreria Municipal es realitze de forma harmònica
durant l'exercici i que els contribuents vegen distribuït, així mateix, durant l'any, el
pagament de les seues obligacions, en principi, es fixen amb caràcter orientatiu les dates
següents per al cobrament en període voluntari dels tributs que a continuació s'indiquen,
no obstant la data definitiva de cada any la fixarà la Diputació de Valencià, com òrgan
recaptador, i que en qualsevol cas i amb caràcter orientador seran els següents:
Períodes pagament en voluntària
Primer. Des de l’1 de març fins al 30 d’abril
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- Impost Vehicles de Tracció Mecànica
- Taxa de fem i guals
- Aigua potable i clavegueram (semestral)
Segon.

Des del 15 de juliol fins al 30 de setembre
- Impost sobre Béns Immobles: urbana i rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Aigua potable i clavegueram (semestral)

En els anys en què la data indicada coincidisca amb dia inhàbil, el període de cobrament
en voluntària es podrà modificar de manera quie s’inicie i s’acabe en un dia hàbil .
Quan les necessitats del servici ho aconsellen, l’òrgan municipal competent podrà
modificar el termini per resolució, sempre que este no siga inferior a dos mesos.
d) Els deutes resultants de contractes s'ingressaran en els terminis determinats en estos.
e) Els deutes no tributaris, en els terminis que determinen les normes o els acords,
d'acord amb les quals estos deutes s'exigisquen, i, si no n'hi ha, en els terminis establits
en els apartats a), b) o en el c), segons els casos.
2. Si es tracta d'autoliquidacions, els deutes liquidats pel propi obligat tributari hauran de
pagar-se en els terminis que assenyalen les normes reguladores de cada tribut.
3. Després d’iniciat el període executiu i després de notificar la providència d'apremi, el
pagament del deute tributari haurà d'efectuar-se en els terminis següents:
a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes o, si este no és hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del mes següent o, si este no és
hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
4. Si es concedix l’ajornament o el fraccionament de pagament, s'estarà al que establixen els
articles 37 a 42 d'esta ordenança.
5. Les suspensions acordades per l’òrgan administratiu o judicial competent en relació amb
deutes en període voluntari, interrompen els terminis fixats en este article.
Després de resoldre el recurs que va donar lloc a la suspensió, si l'acord no anul·la ni modifica
la liquidació impugnada, haurà de pagar-se en els terminis previstos en els paràgrafs a) i b) de
l'apartat 1 d'este article, segons que la resolució s'haja notificat en la primera o segona quinzena
del mes. La resolució administrativa adoptada es notificarà al recurrent amb esment d'este
termini en què ha de ser satisfet el deute.
Si la resolució dóna lloc a la modificació de l'acte o ordena la retroacció del procediment, el
deute resultant de l'acte que es dicte en execució d’este acord haurà de ser ingressat en els
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terminis previstos en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 d'este article. La notificació del nou acte
indicarà expressament este termini.
CAPÍTOL II. Recaptació en període voluntari
Article 100: Iniciació i terminació.
1. La recaptació en període voluntari s'iniciarà a partir de:
a) Quan la notificació es practique individualment a l'obligat al pagament o al seu
representant, des de la data de recepció de la notificació o d'aquella en què s'entenga
produïda esta a tots els efectes legals.
b) L'obertura del respectiu termini de recaptació quan es tracte dels deutes que siguen
objecte de notificació col·lectiva i periòdica.
c) La data de començament del termini assenyalat per a la presentació, si es tracta
d'autoliquidacions.
2. La recaptació en període voluntari conclourà el dia del venciment dels corresponents
terminis d'ingrés. En el cas de deutes a ingressar per mitjà d'autoliquidació presentada fora de
termini sense realitzar l'ingrés o sense presentar sol·licitud d'ajornament, fraccionament o
compensació conclourà el mateix dia de la presentació de l'autoliquidació.
Si el venciment del termini d'ingrés coincideix amb un dissabte o amb un dia inhàbil quedarà
traslladat al primer dia hàbil següent.
3. Els obligats al pagament podran satisfer totalment o parcialment els deutes en període
voluntari. Per la quantitat no pagada s'iniciarà el període executiu.
CAPÍTOL III. Recaptació en període executiu
Article 101: Recaptació en període executiu.
1. El període executiu s'inicia:
a.) En el cas de deutes liquidats per l'administració tributària, l'endemà al del venciment
del termini reglamentàriament establit per a l’ingrés.
b.) En el cas de deutes a ingressar per mitjà d'autoliquidació presentada sense realitzar
l'ingrés, l'endemà de la finalització del termini que establisca la normativa de cada tribut
per a l’ingrés esmentat o, si este ja ha conclòs, l'endemà a la presentació de
l'autoliquidació.
2. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període
voluntari impedirà l'inici del període executiu durant la tramitació d’estos expedients.
La interposició d'un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l'inici del
període executiu fins que la sanció siga ferma en via administrativa i haja finalitzat el termini
per a l'ingrés voluntari del pagament.
3. Quan s’inicie el període executiu, s'efectuarà la recaptació dels deutes liquidats o
autoliquidades amb el recàrrec corresponent i, si és procedent, els interessos i les costes que
corresponguen pel procediment d'apremi sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.
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4. L'inici del període executiu determina l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
del període executiu en els termes dels articles 17 i 19 d'esta ordenança i, si és procedent, de les
costes del procediment d'apremi.
5. El procediment d'apremi s'iniciarà per mitjà de providència notificada al deutor en què
s'identificarà el deute pendent, es liquidaran els recàrrecs corresponents i se li requerirà perquè
efectue el pagament.
Si el deutor no fa el pagament dins del termini per al pagament establit en l'article 62.5 de la
Llei General Tributària, se’n procedirà a l'embargament dels béns i així s’advertirà en la
providència d'apremi.
Si el venciment del termini d'ingrés coincidix amb un dissabte o amb un dia inhàbil, quedarà
traslladat al primer dia hàbil següent.
6. La providència anterior, expedida per l'òrgan que exercisca la funció de recaptació, és el títol
suficient que inicia el procediment d'apremi i té la mateixa força executiva que la sentència
judicial per a procedir contra els béns i drets dels obligats al pagament.
7. El règim de les notificacions en el procediment administratiu de recaptació serà l'establit en
el Reglament General de Recaptació i en esta ordenança.
Article 102: Motius d'oposició.
1. Contra la providència d'apremi, només seran admissibles els motius d'oposició següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la providència d'apremi que impedisca la
identificació del deutor o del deute apremiat.
2. Contra la diligència d'embargament dels béns que formen el patrimoni del deutor només
seran admissibles els motius d'oposició següents:
a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir-ne el pagament.
b) Falta de notificació de la providència d'apremi.
c) L'incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes en la Llei
General Tributària i normes dictades en el seu desplegament.
d) Suspensió del procediment de recaptació.
Article 103: Procediment d'apremi.
El procediment d'apremi es durà a terme de la forma regulada en la Llei General Tributària, i
en el Reglament General de Recaptació, d'acord amb les particularitats establides en els articles
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següents.
Article 104: Interés de demora.
L'interés de demora meritat en període executiu haurà de ser abonat en el moment del
pagament del deute constret i serà sempre exigible, quan corresponga, conforme al que
disposen els articles 26 a 28 de la Llei General Tributària, qualsevol que siga la quantitat
meritada per este concepte.
Article 105: Costes.
A més de les enumerades en el Reglament General de Recaptació, tindran la consideració de
costes de l'expedient per ser despeses que imprescindiblement i concretament exigix i requerix
la tramitació del procediment:
a) Les citacions o emplaçaments que hagen de publicar-se, perquè ho exigisca un precepte
legal o reglamentari, en els butlletins oficials, quan estiguen subjectes al pagament de les taxes
corresponents.
b) Els anuncis de subhasta o concurs, íntegres o en extracte, en els mitjans a què fa referència
el Reglament General de Recaptació i esta ordenança.
c) Les despeses de franqueig segons la tarifa del Servici de Correus.
Article 106: Valoracions.
En relació al que disposa el Reglament General de Recaptació sobre valoració de béns, ha
d'entendre's:
Si la diferència entre les sumes dels valors assignats als béns per l'administració i l'obligat al
pagament excediren del 20 per cent, es citarà el deutor perquè es persone en la seu de la
«Recaptació Municipal» en el termini de 10 dies hàbils per dirimir la diferència de valoració i,
si s'aconseguix acord, es considerarà com a valor del bé embargat l'aconseguit en l’acord
esmentat.
A l'interessat que no es persone en el termini esmentat se li declararà decaigut en el seu dret al
tràmit referit i per no existir acord entre les parts, l'òrgan competent sol·licitarà nova valoració
per pèrit adequat.
Article 107: Mesa de subhasta.
La mesa de subhasta estarà composta pel titular de l'òrgan de gestió de la recaptació municipal,
que serà el president, per un o més vocals i un secretari, tots ells funcionaris. Si és possible,
l'interventor general exercirà com a vocal i dos empleats de la «Recaptació Municipal»
designats pel tresorer/a, actuaran un d'ells com a vocal i un altre com a secretari. Tots podran
ser substituïts.
Article108 : Anunci de subhasta.
Les subhastes s'anunciaran en tot cas en els taulers d'anuncis de la corporació i de la
«Recaptació Municipal».
Quan l'import dels béns d'una subhasta supere la xifra de 60.000 euros, s'anunciarà també en el
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Butlletí Oficial de la Comunitat. Quan supere la de 600.000 euros s'anunciarà també en el
Butlletí de la Comunitat i en el de l'Estat.
Si l'import dels béns de la subhasta és igual o inferior de 60.000 euros, es publicarà, en el
Butlletí Oficial de la Comunitat, un extracte de l'anunci, si el seu cost és proporcionat al valor
dels béns.
Article 109: Suspensió del procediment d'apremi.
D'acord amb el que disposa l'article 165 de la Llei General Tributària, el procediment de
constrenyiment se suspendrà en la forma i amb els requisits previstos en les disposicions
reguladores dels recursos i reclamacions economicoadministratives, i en els restants supòsits
previstos en la normativa tributària, a l'efecte de la qual s'estarà al que preveu l'article 153
d'esta ordenança.
Article 110: Impugnació del procediment de constrenyiment.
Contra la pertinència del procediment de constrenyiment i contra els actes i les resolucions que
es dicten en matèria de gestió de recaptació, podrà interposar-se reclamació
economicoadministrativa en els terminis i en les condicions previstos reglamentàriament.
No obstant això, els interessats podran, amb caràcter potestatiu, presentar prèviament, contra
els actes previstos en el paràgraf anterior, el recurs de reposició regulat en el capítol III del títol
VII de la present ordenança.
TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
CAPÍTOL I. Principis i disposicions generals
Article 111: Concepte i classes.
Són infraccions tributàries, les accions o omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de
negligència que estiguen tipificades i sancionades com tals en la Llei General Tributària o una
altra norma de rang legal. Es qualificaran com lleus, greus o molt greus d'acord amb el que
disposen, en cada cas, en els articles 191 a 206 de la llei esmentada.
Les infraccions tributàries se sancionaran per mitjà de la imposició de sancions pecuniàries i,
quan corresponga, de sancions no pecuniàries de caràcter accessori.
Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional.
Article 112: Principi de responsabilitat en matèria d'infraccions tributàries.
Les accions o omissions tipificades en les lleis no donaran lloc a responsabilitat per infracció
tributària en els supòsits següents:
a) Quan es realitzen pels que manquen de capacitat de fer en l'orde tributari.
b) Quan concórrega força major.
c) Quan deriven d'una decisió col·lectiva, per als que hagueren salvat el seu vot o no hagueren
assistit a la reunió en què es va adoptar esta.
d) Quan s'haja posat la diligència necessària en el compliment de les obligacions tributàries.
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e) Quan siguen imputables a una deficiència tècnica dels programes informàtics d'assistència
facilitats per l'administració tributària per al compliment de les obligacions tributàries.
A l’efecte del que preveu l'article 27 i en l'apartat 3 de l'article 179 de la Llei General
Tributària, no cometrà infracció tributària qui regularitze la situació tributària abans que
l'administració tributària notifique qualsevol actuació conduent a la comprovació o investigació
de la corresponent obligació tributària o en la qual es requerisca el compliment o es comunique
l'inici del procediment sancionador.
Si l'obligat tributari efectua ingressos amb posterioritat a la recepció de la notificació abans
mencionada, els ingressos tindran el caràcter de a compte de la liquidació que, si és procedent,
es practique i no impediran l'aplicació de les corresponents sancions.
Article 113: Actuacions davant d'un presumpte delicte contra la Hisenda Pública.
Si l'administració tributària estima que la infracció pot ser constitutiva de delicte contra la
Hisenda Pública, passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent o remetrà l'expedient al
Ministeri Fiscal, prèvia audiència a l'interessat, i s'abstindrà de seguir el procediment
administratiu que quedarà suspés mentre l'autoritat judicial no dicte sentència ferma, tinga lloc
el sobreseïment o l'arxiu de les actuacions o el Ministeri fiscal torne l'expedient.
La sentència condemnatòria de l'autoritat judicial impedirà la imposició de sanció
administrativa.
Si no s’aprecia l’existència de delicte, l'administració tributària iniciarà o continuarà les
actuacions d'acord amb els fets que els tribunals consideren provats, i es reprendrà el còmput
del termini de prescripció en el punt en què estava quan es va suspendre. Les actuacions
administratives realitzades durant el període de suspensió es tindran per inexistents.
Article 114: Compatibilitat amb interessos i recàrrecs.
Les sancions derivades de la comissió d'infraccions tributàries resulten compatibles amb
l'exigència de l'interés de demora i dels recàrrecs del període executiu.
Article 115: Subjectes infractors.
Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats mencionades en
l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària que realitzen les accions o omissions
tipificades com a infraccions en les lleis.
Article 116: Reducció de les sancions.
1. La quantia de les sancions pecuniàries imposades segons els articles 191 a 197 de la Llei
General Tributària es reduirà en els percentatges següents:
a) Un 50 per cent en els supòsits d'actes amb acord.
b) Un 30 per cent en els supòsits de conformitat.
2. L'import de la reducció practicada, conforme al que disposa l'apartat anterior, s'exigirà sense
més requisit que la notificació a l'interessat, quan concórrega alguna de les circumstàncies
següents:
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a) En els supòsits previstos en el paràgraf a) de l'apartat anterior, quan s'haja interposat contra
la regularització o la sanció el corresponent recurs contenciós administratiu o, en el supòsit
d'haver-se presentat aval o certificat d'assegurança de caució en substitució del depòsit, quan
no s'ingressen en període voluntari les quantitats derivades de l'acta amb acord, sense que el
pagament esmentat es puga ajornar o fraccionar.
b) En els supòsits de conformitat, quan s'haja interposat recurs o reclamació contra la
regularització.
3. L'import de la sanció que haja d'ingressar la comissió de qualsevol infracció, una vegada
aplicada la reducció, si és procedent, d’acord amb el que establix el paràgraf b) de l'apartat 1
d'este article, es reduirà en el 25 per cent si concorren les circumstàncies següents:
a) Que es realitze l'ingrés total de l'import restant de la sanció esmentada en període voluntari,
sense haver presentat sol·licitud d'ajornament o fraccionament de pagament.
b) Que no s'interpose recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.
L'import de la reducció practicada, d'acord amb el que disposa este apartat, s'exigirà sense més
requisit que la notificació a l'interessat, quan s'haja interposat recurs o reclamació en termini
contra la liquidació o la sanció.
La reducció prevista en este apartat no serà aplicable a les sancions que corresponguen en els
supòsits d'actes amb acord.
4. Quan, segons el que disposen els apartats 2 i 3 d'este article, s'exigisca l'import de la
reducció practicada, no serà necessari interposar recurs independent contra l’acte esmentat, si
prèviament s'ha interposat recurs o reclamació contra la sanció reduïda.
Si s'ha interposat recurs contra la sanció reduïda, s'entendrà que la quantia a què es referix el
recurs serà l'import total de la sanció, i s'estendran els efectes suspensius derivats del recurs a
la reducció practicada que s'exigisca.
CAPÍTOL II. Classificació de les infraccions i sancions tributàries
Article 117: Infracció tributària per deixar d'ingressar el deute tributari que ha de
resultar d'una autoliquidació.
1. Constituïx infracció tributària deixar d'ingressar, dins del termini establit en la normativa de
cada tribut, la totalitat o part del deute tributari que ha de resultar de la correcta autoliquidació
del tribut, llevat que es regularitze d'acord amb l'article 27 o corresponga l'aplicació del
paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 161, estos dos de la Llei General Tributària.
La base de la sanció serà la quantia no ingressada en l'autoliquidació com a conseqüència de la
comissió de la infracció.
2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros
o, si és superior, no n’existisca ocultació.
La sanció per infracció lleu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 per cent.
3. La infracció serà greu quan la base de la sanció siga superior a 3.000 euros i existisca
ocultació.
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La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent i
es graduarà incrementant-ne el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida
d'infraccions tributàries i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 de l'article 187 de la
Llei General Tributària.
4. Quan l'obligat tributari haja obtingut indegudament una devolució i com a conseqüència de
la regularització practicada corresponga la imposició d'una sanció de les regulades en este
article, s'entendrà que la quantia no ingressada és el resultat d'addicionar a l'import de la
devolució obtinguda indegudament la quantia total que hi haguera degut ingressar-se en
l'autoliquidació i que el perjuí econòmic és del 100 per cent.
En estos supòsits, no serà digne de sanció la infracció a què es referix l'article 193 de la Llei
General Tributària, consistent a obtindre indegudament una devolució.
Article 118: Infracció tributària per incomplir l'obligació de presentar de forma completa
i correcta declaracions o documents necessaris per a practicar liquidacions.
1. Constituïx infracció tributària incomplir l'obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o documents necessaris, perquè l'Administració tributària puga
practicar l'adequada liquidació d'aquells tributs que no s'exigixen pel procediment
d'autoliquidació, llevat que es regularitze d'acord amb l'article 27 de la Llei General Tributària.
La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s'haja presentat declaració, o la
diferència entre la quantia que resulte de l'adequada liquidació del tribut i la que hauria
procedit d'acord amb les dades declarades.
2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros
o, si és superior, no n’existisca ocultació.
La sanció per infracció lleu consistirà a multa pecuniària proporcional del 50 per cent.
3. La infracció serà greu quan la base de la sanció siga superior a 3.000 euros i existisca
ocultació.
La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent i
es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida
d'infraccions tributàries i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 de l'article 187 de la
Llei General Tributària.
Article 119: Infracció tributària per obtindre indegudament devolucions.
1. Constituïx infracció tributària obtindre indegudament devolucions derivades de la normativa
de cada tribut.
La infracció tributària prevista en este article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que
disposen els apartats següents.
La base de la sanció serà la quantitat tornada indegudament com a conseqüència de la comissió
de la infracció.
2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros
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o, si és superior, no n’existisca ocultació.
La sanció per infracció lleu consistirà a multa pecuniària proporcional del 50 per cent.
3. La infracció serà greu quan la base de la sanció siga superior a 3.000 euros i existisca
ocultació.
Article 120: Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals.
1. Constituïx infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la
normativa de cada tribut per mitjà de l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses
en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s'hagen
obtingut.
La infracció tributària prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà a multa pecuniària proporcional del 15 per cent.
2. Així mateix, constituïx infracció tributària sol·licitar indegudament beneficis o incentius
fiscals per mitjà de l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses sempre que, com
a conseqüència d’esta conducta, no corresponga imposar a este subjecte sanció per alguna de
les infraccions previstes en els articles 191, 192 o 195 de la Llei General Tributària, o en el
primer apartat d'este article.
La infracció tributària prevista en este apartat serà greu i se sancionarà amb multa pecuniària
fixa de 300 euros.
Article 121: Infracció tributària per no presentar en termini autoliquidacions o
declaracions sense que es produïsca perjuí econòmic.
1. La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà a multa pecuniària fixa de 200 euros o, si es tracta de declaracions censals
o la relativa a la comunicació de la designació del representant de persones o entitats, quan així
ho establisca la normativa, de 400 euros.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, si les autoliquidacions o declaracions es
presenten fora de termini sense requeriment previ de l'administració tributària, la sanció i els
límits mínim i màxim seran la meitat dels previstos en l'apartat anterior.
3. També constituïx infracció tributària incomplir l'obligació de comunicar el domicili fiscal o
el canvi d'este per les persones físiques que no realitzen activitats econòmiques.
La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà a multa pecuniària fixa de 100 euros.
Article 122: Infracció tributària per incomplir les obligacions relatives a la utilització del
número d'identificació fiscal o d'altres números o codis.
Constituïx infracció tributària l'incompliment de les obligacions relatives a la utilització del
número d'identificació fiscal i d'altres números o codis establits per la normativa tributària.
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La infracció prevista en este article serà lleu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros.
Article 123: Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l'administració tributària.
1. Constituïx infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions
de l'administració tributària.
S'entén produïda esta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l'efecte,
haja realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l'Administració
tributària en relació amb el compliment de les seues obligacions.
Entre altres, constituïxen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l'administració tributària les conductes següents:
a) No facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol una altra dada amb transcendència
tributària.
b.) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, excepte causa justificada, en el lloc i temps que s'hi haja assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l'entrada o permanència en finques o locales als funcionaris
de l'administració tributària o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
e) Les coaccions als funcionaris de l'administració tributària.
2. La infracció prevista en este article serà greu.
3. La sanció consistirà a multa pecuniària fixa de 150 euros, llevat que s'aplique el que
disposen els apartats següents d'este article.
4. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa a l'actuació de l'administració tributària
consistisca a desatendre en el termini concedit requeriments distints als previstos en l'apartat
següent, la sanció consistirà a multa pecuniària fixa de:
a.) 150 euros, si s'ha incomplit per primera vegada un requeriment.
b.) 300 euros, si s'ha incomplit per segona vegada el requeriment.
c.) 600 euros, si s'ha incomplit per tercera vegada el requeriment.
5. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa a l'actuació de l'administració tributària es
referisca a l'aportació o a l'examen de documents, llibres, fitxers, factures, justificants i
assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes, sistemes operatius i de control o
consistisca en l'incompliment per persones o entitats que realitzen activitats econòmiques del
deure comparéixer, de facilitar l'entrada o permanència en finques i locals o el reconeixement
d'elements o instal·lacions, o del deure aportar dades, informes o antecedents amb
transcendència tributària d'acord amb el que disposen els articles 93 i 94 de la Llei General
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Tributària, la sanció consistirà a:
a) Multa pecuniària fixa de 300 euros, si no es compareix o no es facilita l'actuació
administrativa o la informació exigida en el termini concedit en el primer requeriment
notificat a l'efecte.
b.) Multa pecuniària fixa de 1.500 euros, si no es compareix o no es facilita l'actuació
administrativa o la informació exigida en el termini concedit en el segon requeriment
notificat a l'efecte.
c) Multa pecuniària proporcional de fins al 2 per cent de la xifra de negocis del subjecte
infractor l'any natural anterior a aquell en què es va produir la infracció, amb un mínim
de 10.000 euros i un màxim de 400.000 euros, quan no s'haja comparegut o no s'haja
facilitat l'actuació administrativa o la informació exigida en el termini concedit en el
tercer requeriment notificat a l'efecte. Si l'import de les operacions a què es referix el
requeriment no atés representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de
l'import de les operacions que van haver de declarar-se, la sanció consistirà a multa
pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 i 2 per cent de l'import de la xifra de negocis,
respectivament.
CAPÍTOL III. Procediment sancionador
Article 124: Regulació del procediment sancionador en matèria tributària.
1. El procediment sancionador en matèria tributària es regularà:
a.) Per les normes especials establides en el títol IV de la Llei General Tributària i la normativa
reglamentària dictada en el seu desplegament.
b.) Si no n'hi ha, per les normes reguladores del procediment sancionador en matèria
administrativa.
2. Quan al temps d'iniciar-se l'expedient sancionador es trobaren en poder de l'òrgan competent
tots els elements que permeten formular la proposta d'imposició de sanció, esta s'incorporarà a
l'acord d'iniciació. L’acord esmentat es notificarà a l'interessat, amb indicació de la posada de
manifest de l'expedient i amb la concesió d’un termini de 15 dies perquè al·legue quant
considere convenient i presente els documents, els justificants i les proves que estime oportuns.
Així mateix, s'advertirà expressament l'interessat que, si no hi formular al·legacions ni aporta
nous documents o elements de prova, podrà dictar-se la resolució d'acord amb la proposta
assenyalada.
3. Quan en un procediment sancionador iniciat com a conseqüència d'un procediment
d'inspecció, l'interessat en preste la conformitat a la proposta de resolució, s'entendrà dictada i
notificada la resolució per l'òrgan competent per a imposar la sanció, d'acord amb la proposta
esmentada, pel transcurs del termini d'un mes, a comptar des de la data en què esta conformitat
es manifeste, sense necessitat de nova notificació expressa pel que fa al cas, llevat que en este
termini l'òrgan competent per a imposar la sanció notifique a l'interessat acord amb algun dels
continguts als que es referixen els paràgrafs de l'apartat 3 de l'article 156 de la Llei General
Tributària.
4. L'acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs o reclamació
independent. En el cas que el contribuent impugne també el deute tributari, s'acumularan estos
dos recursos o reclamacions i serà competent el que conega la impugnació contra el deute.
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TÍTOL VII. REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I. Mitjans de revisió
Article 125: Mitjans de revisió.
1. Els actes i actuacions d'aplicació dels tributs locals i els actes d'imposició de sancions
tributàries podran revisar-se per mitjà de:
a.) Els procediments especials de revisió.
b.) El recurs de reposició.
c.)Les reclamacions economicoadministratives.
2. Les resolucions fermes dels òrgans economicoadministratius, així com els actes d'aplicació
dels ingressos públics municipals sobre els quals haguera recaigut resolució
economicoadministrativa, no podran ser revisats en via administrativa, qualsevol que siga la
causa al·legada, excepte en els supòsits de nul·litat de ple dret, rectificació d'errors materials i
recurs extraordinari de revisió.
Les resolucions dels òrgans economicoadministratius podran ser declarades lesives, d’acord
amb el que preveuen els articles 130 a 133 d'esta ordenança.
CAPÍTOL II. Procediments especials de revisió
SECCIÓ 1a. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'ACTES NULS DE PLE DRET
Article 126: Declaració de nul·litat de ple dret.
Podrà declarar-se la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, així com de les
resolucions del tribunal economicoadministratiu, que hagen posat fi a la via administrativa o
que no hagen sigut recorreguts en termini, en els supòsits arreplegats en l'article 217.1 de la
Llei General Tributària.
Article 127: Iniciació.
1. El procediment per a declarar la nul·litat a què es referix esta secció podrà iniciar-se d'ofici,
per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instància de l'interessat.
2. L'òrgan a qui corresponga la tramitació del procediment podrà proposar, a l'òrgan competent
per a resoldre este procediment especial, la inadmisión de les sol·licituds de revisió formulades
pels interessats, sense necessitat de demanar dictamen de l'òrgan consultiu a què es referix
l'article 129 d'esta ordenança, en els supòsits previstos en l'article 217.3 de la Llei General
Tributària.
Article 128: Tramitació.
1. L'òrgan competent per a la seua tramitació demanarà l'expedient administratiu amb un
informe sobre els antecedents del procediment que siguen rellevants per a resoldre i qualsevol
una altra dada o antecedent que considere necessari per a elaborar la proposta de resolució.
2. Després de rebre la documentació indicada en l'apartat anterior es donarà audiència per un
termini de quinze dies a l'interessat i a les restants persones a qui l'acte va reconéixer drets o els
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interessos de les quals van resultar afectats per este, perquè puguen al·legar i presentar els
documents i justificants que estimen pertinents.
Article 129: Resolució.
1. La declaració de nul·litat requerirà dictamen favorable previ del Consell d'Estat o òrgan
respectiu de la comunitat autònoma.
2. L'òrgan competent per a dictar resolució serà el titular de l'Àrea competent en matèria
d'Hisenda.
SECCIÓ 2a. DECLARACIÓ DE LESIVIDAD D'ACTES ANUL·LABLES
Article 130: Declaració de lesivitat
L'administració tributària municipal podrà declarar lesius per a l'interés públic els seus actes i
resolucions favorables als interessats que incórreguen en qualsevol infracció de l'ordenament
jurídic, a fi de procedir-ne a la posterior impugnació en via contenciosa administrativa. La
declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una vegada transcorreguts quatre anys des que es va
notificar l'acte administratiu.
Article 131: Iniciació.
El procediment de declaració de lesivitat d'actes anul·lables s'iniciarà d'ofici per mitjà d'acord
de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic.
Article 132: Tramitació.
1. L'òrgan competent per a la tramitació demanarà l'expedient administratiu i un informe sobre
els antecedents del procediment que siguen rellevants per a resoldre i qualsevol altra dada,
antecedent o informe que considere necessari, per a elaborar la proposta de resolució.
2. L'òrgan encarregat de la tramitació haurà de notificar als interessats l'acord d'iniciació del
procediment i posar-los de manifest l'expedient, per un termini de 15 dies, perquè puguen
al·legar i presentar els documents i justificants que estimen pertinents.
3. Després de transcórrer el tràmit d'audiència, l'òrgan encarregat de la tramitació formularà
proposta de resolució, i, després de formular-la, haurà de sol·licitar informe de l'Assessoria
Jurídica Municipal sobre la procedència que l'acte es declare lesiu.
4. Quan es reba l'informe de l'Assessoria Jurídica, l'òrgan encarregat de la tramitació remetrà,
si és procedent, l'expedient complet a l'òrgan competent per a resoldre.
Article 133: Resolució.
1. La declaració de lesivitat correspon al titular de l'Àrea competent en matèria d'Hisenda.
2. Després de dictada la declaració de lesivitat, l'expedient administratiu es remetrà a
l'Assessoria Jurídica per a la impugnació de l'acte declarat lesiu en via contenciosa
administrativa.
SECCIÓ 3a: REVOCACIÓ DELS ACTES D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I D'IMPOSICIÓ
DE LES SANCIONS
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Article 134: Revocació.
1. L'administració tributària municipal podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats,
quan s'estime que infringixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que
afecten una situació jurídica particular posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o
quan en la tramitació del procediment s'haja produït indefensió als interessats.
La revocació no podrà constituir, en cap cas, en dispensa o exempció no permesa per les
normes tributàries, ni ser contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament
jurídic.
2. La revocació només serà possible mentre no haja transcorregut el termini de prescripció.
Article 135: Iniciació.
El procediment de revocació s'iniciarà d'ofici, sense perjuí que els interessats puguen
promoure’n la iniciació per l'administració tributària municipal.
Article 136: Tramitació.
1. La tramitació correspondrà a l'òrgan de gestió tributària municipal, que demanarà l'expedient
administratiu i un informe sobre els antecedents del procediment que siguen rellevants per a
resoldre i qualsevol altra dada, antecedent o informe que considere necessari.
2. Després de demanar la informació procedent, es donarà audiència a l'interessat per termini
de 15 dies, qui podrà al·legar i presentar els documents i justificants que estime pertinents.
3. Quan transcórrega el tràmit d'audiència, se sol·licitarà informe de l'Assessoria Jurídica
Municipal.
4. Quan es reba l’informe de l'Assessoria Jurídica, l'òrgan encarregat de la tramitació formularà
proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.
Article 137: Resolució.
La resolució correspon al titular de l'Àrea competent en matèria d'Hisenda.
SECCIÓ 4a. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS
Article 138: Rectificació d'errors.
1. L'òrgan o organisme que haja dictat l'acte o la resolució, d'ofici o a instància de l'interessat,
rectificarà en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics, sempre que no haja
transcorregut el termini de prescripció.
2. Quan el procediment s'haja iniciat d'ofici, junt amb l'acord d'iniciació es notificarà la
proposta de rectificació perquè l'interessat puga formular al·legacions en el termini de quinze
dies.
Quan la rectificació es realitze en benefici dels interessats, es podrà notificar directament la
resolució.
3. Quan el procediment s'haja iniciat a instància de l'interessat, l'administració podrà resoldre
directament el que corresponga quan no figuren en el procediment ni hagen de ser tinguts en
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compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que les presentades per l'interessat. En
cas contrari, haurà de notificar la proposta de resolució perquè l'interessat puga al·legar el que
convinga al seu dret en el termini de quinze dies.
4. Les resolucions que es dicten en este procediment seran susceptibles de reclamació
economicoadministrativa perquè les tramite i resolga el tribunal economicoadministratiu o,
amb caràcter potestatiu, de la interposició prèvia del recurs de reposició regulat en esta
ordenança, sempre que estes resolucions no les haja deictadesel tribunal
economicoadministratiu.
SECCIÓ 5a. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Article 139: Supòsits.
El procediment per al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà
d'ofici o a instància de l'interessat, en els supòsits següents:
a.) Quan s'haja produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b.) Quan la quantitat pagada haja sigut superior a l'import a ingressar resultant d'un acte
administratiu o d'una autoliquidació.
c.) Quan s'hagen ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després
d'haver transcorregut els terminis de prescripció.
d.) Quan així ho establisca la normativa tributària.
Article 140: Contingut del dret a la devolució d'ingressos indeguts.
1. La quantitat a tornar com a conseqüència d'un ingrés indegut estarà constituït per la suma de
les quantitats següents:
a) L'import de l'ingrés indegudament efectuat.
b) Els recàrrecs, costos, interessos i la resta de conceptes satisfets en relació amb l'ingrés
indegut.
c) L'interés de demora vigent des de la data en què s'haja realitzat l'ingrés indegut fins a la data
en què s'ordene el pagament de la devolució.
2. Quan l'acte d'aplicació dels tributs o d'imposició de sancions en virtut del qual es va realitzar
l'ingrés indegut haja adquirit fermesa, únicament es podrà sol·licitar-ne la devolució instant o
promovent la revisió de l'acte per mitjà d'algun dels procediments especials de revisió previstos
en esta ordenança i per mitjà del recurs extraordinari de revisió regulat en l'article 244 de la
Llei General Tributària.
Article 141. Iniciació.
1. Quan el procediment s'inicie a instància de l'interessat, la sol·licitud de devolució, contindrà
les dades següents:
a) Justificació de l'ingrés indegut; a la sol·licitud s’adjuntaran els documents que acrediten el
dret a la devolució, així com tots els elements de prova que considere oportuns a l'efecte. Els
justificants d'ingrés podran substituir-se per la menció exacta de les dades identificadores de
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l'ingrés realitzat.
b) Número de compte corrent, per a la devolució per mitjà de transferència.
2. Quan el procediment s'inicie d'ofici, es notificarà a l'interessat l'acord d'iniciació.
Quan les dades en poder de l'administració tributària siguen suficients per a formular la
proposta de resolució, el procediment podrà iniciar-se per mitjà de la notificació d’esta
proposta.
Article 142. Desenrotllament.
1. En la tramitació de l'expedient, es comprovaran les circumstàncies que, si és procedent,
determinen el dret a la devolució, la realitat de l'ingrés i la no devolució posterior, així com la
titularitat del dret i la quantia de la devolució.
2. Després de finalitzar les actuacions que pertoquen, a qui corresponga la tramitació formularà
la proposta de resolució i l'elevarà a l'òrgan competent per a resoldre.
Article 143. Resolució.
L'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució en què, si correspon, s'acordarà el dret a
la devolució, es determinarà el titular del dret i l'import de la devolució. L'acord serà motivat
quan siga denegatori o quan l'import reconegut no coincidisca amb el sol·licitat.
Article 144. Execució de la devolució.
Si es reconeix la devolució, es procedirà a la immediata execució d’esta.
CAPÍTOL III. Recurs de reposició
Article 145. Objecte i naturalesa.
1. Els actes dictats per l'administració tributària municipal susceptibles de reclamació
economicoadministrativa davant del tribunal economicoadministratiu, podran ser objecte, amb
caràcter potestatiu, de recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que disposa este capítol.
Si l'interessat interposa el recurs de reposició, no podrà promoure la reclamació
economicoadministrativa fins que el recurs s'haja resolt de forma expressa o fins que puga
considerar-lo desestimat per silenci administratiu.
Quan en el termini establit per a recórrer s'hagen interposat recurs de reposició i reclamació
economicoadministrativa que tingen com a objecte el mateix acte, es tramitarà el presentat en
primer lloc i es declararà inadmissible el segon.
2. El que preveu l'apartat anterior s'entén sense perjuí dels supòsits en què la llei preveu la
possibilitat de formular reclamacions economicoadministratives davant dels tribunals
economicoadministratius de l'Estat.
Article 146. Competència per a resoldre.
Serà competent per a tramitar i resoldre el recurs, l'òrgan municipal que va dictar l'acte
administratiu impugnat.
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S'entendrà, si és procedent, a estos efectes que l'òrgan que va dictar l'acte recorregut és sempre
l'òrgan delegant, al qual s'imputen els actes dictats pels seus delegats.
En les resolucions que s'adopten per delegació s'haurà de reflectir esta circumstància.
Article 147. Termini d'interposició.
El recurs de reposició s'interposarà dins del termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de la
notificació expressa de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en què es produïsquen els
efectes del silenci administratiu. Si es tracta de deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, el termini per a la interposició es computarà a partir del dia següent al de
finalització del període voluntari de pagament.
Article 148. Legitimació.
Podran interposar el recurs de reposició:
a) Els obligats al pagament.
b) Qualsevol altra persona els interessos legítims i directes dels quals resulten afectats per l'acte
administratiu de gestió.
Article 149. Representació i direcció tècnica.
Els recurrents podran comparéixer per si mateixos o per mitjà de representant, sense que siga
preceptiva la intervenció d'advocat ni procurador.
Article 150. Iniciació.
El recurs de reposició s'interposarà per mitjà d'escrit en què es faran constar els següents
aspectes:
a) Les circumstàncies personals del recurrent i, si és procedent, del seu representant, amb
indicació del document nacional d'identitat o del codi identificador.
b.) L'òrgan davant del qual es formula el recurs.
c) L'acte administratiu que es recorre, la data en què es va dictar, el número de l'expedient i la
resta de dades relatives a este que es consideren convenients.
d) El domicili que assenyale el recurrent a efectes de notificacions.
e) El lloc i la data d'interposició del recurs i la firma del recurrent o, si és procedent, del seu
representant.
En l'escrit d'interposició es formularan les al·legacions tant sobre qüestions de fet com de dret.
Amb este escrit es presentaran els documents que servisquen de base a la pretensió que
s'exercita.
Si se sol·licita la suspensió de l'acte impugnat, a l'escrit d'iniciació del recurs s'adjuntaran els
justificants de les garanties constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 153 d'esta
ordenança.
Article 151. Posada de manifest de l'expedient.
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Si l'interessat necessita l'expedient de gestió o les actuacions administratives per a formular les
al·legacions, haurà de comparéixer a tal objecte davant de l'Oficina municipal corresponent a
partir del dia següent a la notificació de l'acte administratiu que s'impugna i abans que finalitze
el termini d'interposició de recurs.
L'oficina o dependència de gestió, sota la responsabilitat del cap, tindrà l'obligació de posar de
manifest a l'interessat l'expedient o les actuacions administratives que es requerisquen.
Article 152. Presentació del recurs.
L'escrit d'interposició del recurs es presentarà en la seu de l'òrgan que va dictar l'acte
administratiu que s'impugna o si no n'hi ha en les dependències o oficines a què es referix
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 153. Suspensió de l'acte impugnat.
1. La interposició de qualsevol recurs administratiu no suspendrà l'execució de l'acte impugnat,
amb les conseqüències legals consegüents, inclús la recaptació de quotes o drets liquidats,
interessos, recàrrecs i costes. Els actes d'imposició de sancions tributàries quedaran
automàticament suspesos.
2. Correspondrà la suspensió en els mateixos termes que s'establix en l'article 224 de la Llei
General Tributària, tenint en compte que:
a.) No produiran efectes suspensius la sol·licitud a què no s'acompanye la corresponent
garantia, sense necessitat de resolució expressa a l'efecte. No s'aportarà garantia quan
s'aprecie que en dictar l'acte recorregut s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o
de fet.
b.) S'acordarà la suspensió automàtica en cas de presentació de garantia consistent a
fiança personal i solidària d'altres contribuents de reconeguda solvència, depòsit de
diners o valors públics, aval o fiança de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
Article 154. Altres interessats.
Si de l'escrit inicial o de les actuacions posteriors resulten altres interessats distints del
recurrent, se’ls comunicarà la interposició del recurs perquè en el termini de cinc dies al·leguen
el que al seu dret convinga.
Article 155. Extensió de la revisió.
La revisió sotmet a coneixement de l'òrgan competent, per a la seua resolució, totes les
qüestions que oferisca l'expedient, hagen sigut o no plantejades en el recurs.
Si l'òrgan estima pertinent examinar i resoldre qüestions no plantejades pels interessats, les
exposarà als que estigueren personats en el procediment i els concedirà un termini de cinc dies
per a formular al·legacions.
Article 156. Resolució del recurs.
El termini màxim per a notificar la resolució serà d'un mes comptat des de l'endemà al de la
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presentació del recurs, amb excepció dels supòsits regulats en els articles 154 i 155 anteriors,
en els quals el termini es computarà des de l'endemà a què es formulen les al·legacions o es
deixen transcórrer els terminis assenyalats.
El recurs s'entendrà desestimat quan no haja recaigut resolució en termini.
La denegació presumpta no eximix de l'obligatorietat de resoldre el recurs.
Article 157. Forma i contingut de la resolució.
La resolució expressa del recurs es produirà sempre de forma escrita.
Esta resolució, que serà sempre motivada, contindrà una succinta referència als fets i a les
al·legacions del recurrent, i expressarà de forma clara les raons per les quals es confirma o
revoca totalment o parcialment l'acte impugnat.
Article 158. Notificació i comunicació de la resolució.
La resolució expressa haurà de ser notificada al recurrent i als altres interessats, si n'hi ha, en el
termini màxim de deu dies des que la resolució es produïsca.
Article 159. Impugnació de la resolució.
Contra la resolució del recurs de reposició no pot interposar-se de nou este recurs.
Article 160. Règim d'impugnació dels actes i disposicions locals de caràcter normatiu .
Contra els actes que posen fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords d'esta
corporació en matèria d'imposició de tributs i aprovació i modificació d'ordenances fiscals, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos comptats des de la publicació d’estos en el Butlletí Oficial de la Província.
CAPÍTOL IV. Disposicions especials
SECCIÓ 1a. REGULACIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES
I L'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
Article 161. Reclamacions economicoadministratives.
Les reclamacions en via economicoadministrativa s'ajustaran als preceptes establits en el
capítol IV del títol V de la Llei 58/2003 General Tributària.
Article 162. Execució de sentències.
L'execució de sentències dels tribunals de justícia s'efectuarà d'acord amb el que establix la
normativa reguladora de la jurisdicció contencioso administratva.
SECCIÓ 2a. REEMBOSSAMENT DEL COST DE LES GARANTIES
Article 163. Reembossament dels costos de les garanties.
1. L'Administració municipal reembossarà, a sol·licitud de l'interessat i després d’acreditar-ne
l’import, el cost de les garanties aportades per a suspendre l'execució d'un acte o per a ajornar o
fraccionar el pagament d'un deute si este acte o deute és declarat improcedent per sentència o
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resolució administrativa ferma. Quan l'acte o el deute es declare parcialment improcedent, el
reembossament abastarà la part corresponent del cost de les garanties.
En els tributs de gestió compartida, l'administració municipal reembossarà el cost de la
garantia, sense perjuí de la reclamació posterior a l'administració causant de l'error que va
determinar l'anul·lació de l'acte.
2. Amb el reembossament dels costos de les garanties, l'administració tributària abonarà
l'interés legal vigent al llarg del període en què es merite, sense necessitat que l'obligat tributari
ho sol·licite. A este efecte, l'interés legal es meritarà des de la data degudament acreditada en
què s'haja incorregut en els costos esmentats fins a la data en què se n'ordene el pagament.
3. A l’efecte de procedir al reembossament de les garanties, el cost d'estes es determinaran de
la forma següent:
En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l'entitat avalista en concepte de
comissions i despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l'aval, meritats fins als
trenta dies següents a la notificació a l'interessat de la corresponent resolució o sentència ferma.
En les hipoteques mobiliàries i immobiliàries i penyores amb desplaçament o sense, les
despeses derivades de la intervenció de fedatari públic, les despeses registrals, les despeses
derivades de la taxació dels béns oferits en garantia i els impostos derivats directament de la
constitució i, si és procedent, de la cancel·lació de la garantia.
En el cas que l’administració o els tribunals hagen acceptat garanties distintes a les anteriors, se
n'admetrà el reembossament limitat, exclusivament, als costos acreditats en què s'haja
incorregut de manera directa i immediata per a la formalització, manteniment i cancel·lació.
En els depòsits en diners en efectiu, constituïts d'acord amb la normativa aplicable, s'abonarà
l'interés legal corresponent a les quantitats depositades fins als trenta dies següents a la
notificació a l'interessat de la corresponent resolució o sentència ferma.
Si en este termini no es torna o cancel·la la garantia per causa imputable a l'administració
municipal, el termini s'ampliarà fins que la devolució esmentada o la cancel·lació es produïsca.
Article 164. Iniciació.
1. El procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, per mitjà d'escrit que haurà de dirigir a
l'òrgan competent per a la tramitació amb el contingut següent:
a.) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal i domicili de
l'interessat. En el cas que s'actue per mitjà de representant, se n'haurà d'incloure la identificació
completa.
b.) Òrgan davant del qual se sol·licita l'inici del procediment.
c.) Pretensió de l'interessat.
e.) Domicili que l'interessat assenyale a efecte de notificacions.
d.) Lloc, data i firma de la sol·licitud.
2. A la sol·licitud de reembossament, s’adjuntaran les dades o documents següents:
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a) Còpia de la resolució, administrativa o judicial ferma, per la qual es declare improcedent
totalment o parcialment l'acte administratiu o deute l'execució de la qual es va suspendre.
b) Acreditació de l'import a què va ascendir el cost de les garanties el reembossament del qual
se sol·licita.
c) Indicació del número de codi de compte i les dades identificadores de l'entitat de crèdit o
bancària a través de la qual s'efectuarà el pagament.
Article 165. Desplegament.
1. L'òrgan que instruïsca el procediment podrà dur a terme les actuacions que resulten
necessàries per a comprovar la procedència del reembossament que se sol·licita, i podrà
demanar els informes o les actuacions que jutge necessaris.
2. Si l'escrit de sol·licitud no reunix les dades esmentade en l'apartat 1 de l'article anterior o no
adjunta la documentació prevista en les lletres b) i c) de l'apartat 2 d'este, els òrgans
competents per a la tramitació requeriran l'interessat perquè en un termini de deu dies esmene
la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà
per desistit de la petició, i esta s’arxivarà.
3. El termini anterior podrà ser ampliat a petició de l'interessat quan l'aportació dels documents
requerits presente dificultats especials.
4. Després de finalitzar les actuacions, l'òrgan instructor, abans de redactar la proposta de
resolució, donarà audiència a l'interessat perquè puga al·legar el que considere convenient al
seu dret.
No obstant això, es podrà prescindir el tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni
siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions que les adduïdes per
l'interessat.
Article 166. Resolució.
1. Quan resulte procedent el reembossament del cost de la garantia aportada, es dictarà
resolució en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data en què l'escrit de
sol·licitud de l'interessat haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre i
sempre que les quantitats hagen quedat degudament acreditades i corresponguen a la suspensió
del deute declarat totalment o parcialment improcedent.
2. El pagament a la persona o entitat que resulte creditora s'abonarà per mitjà de transferència
bancària.
Podrà compensar-se aquell cost amb deutes de titularitat de l'interessat.
3. Si transcorre el termini per a dictar resolució sense que esta s'haja produït, es podrà entendre
desestimada la sol·licitud a l’efecte d'interposar contra la resolució presumpta el corresponent
recurs. La resolució expressa posterior al venciment del termini s'adoptarà sense cap vinculació
al sentit del silenci.
4. La resolució que pose fi a este procediment serà reclamable en via economicoadministrativa,
després del recurs de reposició si l'interessat decidix interposar-lo.
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5. En tot cas, el dret al reembossament dels costos de les garanties prescriu als 4 anys, comptats
des del següent a aquell en què adquirisca fermesa la sentència o resolució administrativa que
declare totalment o parcialment improcedent l'acte impugnat.
SECCIÓ 3a. EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ
Article 167. Objecte i regulació.
El recurs extraordinari de revisió a què es referix l'article 244 de la Llei General Tributària
podran interposar-lo els interessats, a més de contra les resolucions fermes dels òrgans
economicoadministratius, contra els actes ferms de l'administració tributària municipal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Recaptació d'altres ingressos de dret públic. Per a la recaptació dels ingressos de dret
públic distints dels mencionats en l'article 98 d'esta ordenança, serà aplicable el que disposa el
títol V.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon. Sotmetre a informació publica l’expedient pel termini de 30 dies comptadors
des de l’endemà de la seua publicació al BOP, perquè els interessats puguen presentar les
al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, d’acord en allò que estableix l’article 17.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà
aprovada definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastián Mahiques explica la propostam de tindre
una ordenança general sobre la gestió i la recaptació, fins ara no estava però s’ha donat alguna
qüestió que ha fet plantejar-se la possibilitat de tindre-la.
El regidor Joan Serra manifesta que serà breu i que considera que en esta ordenança
complexa on hi ha un conjunt de coses que cal explicar detingudament i analitzar com
s’aplicarà, entén que és complicat i s’abstindrà.
La regidora Agustina Brines manifesta que ella no l’ha pogut estudiar-la i fer una
comparativa i per tant s’abstindra. El mateix manifesrten els regidors David Mogort i Victor
Mansanet.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per SIS vots a favor (SIS PP) i CINC abstencions (DOS PSOE, UN
EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV), acorda:
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Primer. Aprovar provisionalment la imposició de l’ordenança fiscal general de gestió,
recaptació i inspecció de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
TÍTOL I. NORMES TRIBUTÀRIES DE CARÀCTER GENERAL (ARTS. 1-6)
TÍTOL II. ELS TRIBUTS (ARTS. 7- 54)
CAPÍTOL I. Els tributs municipals (arts. 7-11)
CAPÍTOL II. L'obligació tributària principal (arts. 12-15)
CAPÍTOL III. Les obligacions tributàries accessòries (arts. 16-19)
CAPÍTOL IV. Obligats tributaris (arts. 20-27)
SECCIÓ 1a. CLASSES D'OBLIGATS TRIBUTARIS (arts. 20-21)
SECCIÓ 2a. SUCCESSORS (arts. 22-23)
SECCIÓ 3a. RESPONSABLES TRIBUTARIS (arts. 24-26)
SECCIÓ 4a. EL DOMICILI FISCAL (art. 27)
CAPÍTOL V. El deute tributari (arts. 28- 54)
SECCIÓ 1a. DISPOSICIÓ GENERAL (art. 28)
SECCIÓ 2a. EL PAGAMENT (arts. 29-42)
Subsecció 1a. Normes generals (arts. 29-36)
Subsecció 2a. Ajornaments i fraccionaments (arts. 37-42)
SECCIÓ 3a. PRESCRIPCIÓ (arts. 43-44)
SECCIÓ 4a. ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI (arts. 45-50)
SECCIÓ 5a. GARANTIES DEL DEUTE TRIBUTARI (arts. 51-54)
TÍTOL III. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS (ARTS. 55-85)
CAPÍTOL I. Principis generals (arts. 55-57)
CAPÍTOL II. Normes comunes a les actuacions i procediments tributaris (arts. 58-79)
SECCIÓ 1a. FASES DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS (arts. 59-65)
SECCIÓ 2a. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES (arts. 66-68)
SECCIÓ 3a. OBLIGACIÓ DE RESOLDRE I TERMINIS DE RESOLUCIÓ (arts. 69-71)
SECCIÓ 4a. NOTIFICACIONS (arts. 72-77)
SECCIÓ 5a. DENÚNCIA PUBLICA (arts. 78)
SECCIÓ 6a. POTESTATS I FUNCIONS DE COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ (art. 79)
CAPÍTOL III. ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (arts.
80-85)
SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS (art. 80-82)
SECCIÓ 2a. PROCEDIMENTS ORDINARIS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL
(arts. 83-85)
TÍTOL IV. INSPECCIÓ (ARTS. 86-96)
78

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 86-87)
CAPÍTOL II. Documentació de les actuacions de la inspecció (arts. 88-89)
CAPÍTOL III. Les actes (arts. 90-94)
CAPÍTOL IV. Disposicions especials (arts. 95-96)
TÍTOL V. RECAPTACIÓ (ARTS. 97-110)
CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 97-99)
CAPÍTOL II. Recaptació en període voluntari (art. 100)
CAPÍTOL III. Recaptació en període executiu (arts. 101-110)
TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES (arts. 111-124)
CAPÍTOL I. Principis i disposicions generals (arts. 111-116)
CAPÍTOL II. Classificació de les infraccions i sancions tributàries (arts. 117-123)
CAPÍTOL III. Procediment sancionador (art. 124)
TÍTOL VII. REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA (ARTS. 125-167)
CAPÍTOL I. Mitjans de revisió (art. 125)
CAPÍTOL II. Procediments especials de revisió (arts. 126-144)
SECCIÓ 1a. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'ACTES NULS DE PLE DRET (arts. 126-129)
SECCIÓ 2a. DECLARACIÓ DE LESIVITAT D'ACTES ANUL·LABLES (arts. 130-133)
SECCIÓ 3a: REVOCACIÓ DELS ACTES D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I D'IMPOSICIÓ
DE LES SANCIONS (arts. 134-137)
SECCIÓ 4a. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS (art. 138)
SECCIÓ 5a. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS (arts. 139-167)
CAPÍTOL III. Recurs de reposició (arts. 145-160)
CAPÍTOL IV. Disposicions especials (arts. 161-167)
SECCIÓ 1a. REGULACIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES
I L'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES (arts. 161-162)
SECCIÓ 2a. REEMBOSSAMENT DEL COST DE LES GARANTIES (arts. 163-166)
SECCIÓ 3a. EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ (art. 167)
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIONS FINALS
TÍTOL I. NORMES TRIBUTÀRIES DE CARÀCTER GENERAL
Article 1: Caràcter de l'ordenança.
1. La present ordenança es dicta, de conformitat amb el que disposa l'article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en desenrotllament del que
establix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i igualment en desenrotllament de l'apartat e) de
l'article 7 i apartat 3 de la disposició addicional Quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
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General Tributària i de les altres normes concordants, com el Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
2. Conté les normes aplicables a l'exercici de les competències del Municipi en les matèries de
gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, quant estes
funcions les exercisca directament este.
Article 2: Àmbit territorial d'aplicació.
Esta ordenança s'aplicarà en tot el terme municipal de SIMAT DE LA VALLDIGNA des que
entre en vigor i fins que se’n derogue o modifique.
Article 3: L'administració tributària municipal.
1. Als efectes d'esta ordenança, l'administració tributària municipal estarà integrada pels òrgans
i per les entitats de dret públic que, en l’àmbit de les seues competències, desenvolupen les
funcions regulades en els títols III a VII d'esta.
2. L’aplicació dels tributs i l’exercici de la potestat sancionadora correspon a l’àrea competent
en matèria d’hisenda, fins que s’encomanen, expressament, a un altre òrgan o entitat de dret
públic, i sense perjuí de les competències atribuïdes a l’alcalde en les lletres b), c) i k) de
l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 4: Àmbit temporal de les normes tributàries.
Llevat que es dispose el contrari, les normes tributàries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran
als tributs sense període impositiu, meritats a partir de la seua entrada en vigor i als altres
tributs el període impositiu dels quals s'inicie des d'eixe moment.
No obstant això, les normes que regulen el règim d’infraccions i les sancions tributàries i el
dels recàrrecs tindran efectes retroactius respecte dels actes que no siguen ferms quan
l’aplicació resulte més favorable per a l'interessat.
Article 5: Interpretació.
Les normes tributàries s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos en Dret.
Els termes aplicats en les Ordenances s’entendran conforme al seu sentit jurídic, tècnic o usual,
segons corresponga.
No s’admetrà l’analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet
imposable, de les exempcions i la resta de beneficis o incentius fiscals.
Per evitar el frau de llei s’entendrà que no hi ha extensió del fet imposable quan es graven els
fets, actes o negocis jurídics realitzats amb el propòsit d’eludir el pagament del tribut,
emparant-se en el text de normes dictades amb distinta finalitat, sempre que produïsquen un
resultat equivalent al derivat del fet imposable. El frau de llei tributària haurà de ser declarat en
expedient especial en què es done audiència a l'interessat.
En els actes o negocis en què es produïsca l’existència de simulació, el fet imposable gravat
serà l'efectivament realitzat per les parts, amb independència de les formes o denominacions
jurídiques utilitzades pels interessats.
Article 6: Instruccions i circulars.
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En l’àmbit de les competències de l’Ajuntament, la facultat de dictar instruccions i circulars,
interpretatives o aclaridores de les normes tributàries, correspon de forma exclusiva al titular
de l’àrea competent en matèria d’hisenda.
TÍTOL II. ELS TRIBUTS
CAPÍTOL I. Els tributs municipals
Article 7: Concepte, fins i classes dels tributs.
1. Els tributs propis municipals són els ingressos públics que consistixen a prestacions
pecuniàries exigibles per l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA com a conseqüència
de la realització del supòsit de fet a què la llei vincula el deure contribuir, amb el fi primordial
d'obtindre ingressos necessaris per al sosteniment de les despeses públiques.
2. Els tributs, qualsevol que en siga la denominació, es classifiquen en taxes, contribucions
especials i impostos.
Article 8: Taxes.
L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA podrà establir i exigir taxes per la prestació de
servicis o la realització d'activitats de la seua competència i per la utilització privativa o
l'aprofitament especial dels béns del domini públic municipal, segons les normes contingudes
en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 9: Contribucions especials.
L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA podrà establir i exigir contribucions especials
per la realització d'obres o per l'establiment o ampliació de servicis municipals, segons les
normes contingudes en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 10: Impostos.
1. L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA exigirà, d'acord amb l’article 59 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les disposicions que la desenvolupen i les
corresponents ordenances fiscals, els impostos següents:
a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Activitats Econòmiques.
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
d) Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
e) Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Article 11: La relació juridicotributària.
1. S'entén per relació juridicotributària el conjunt d'obligacions i deures, drets i potestats
originats per l'aplicació dels tributs.
2. De la relació juridicotributària poden derivar-se obligacions materials i formals per a
l'obligat tributari i per a l'administració, així com la imposició de sancions tributàries en cas
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d’incompliment.
3. Són obligacions tributàries materials les de caràcter principal, les de realitzar pagaments a
compte, les establides entre particulars resultants del tribut i les accessòries. Són obligacions
tributàries formals les definides en l'article 29 de la Llei General Tributària.
4. Els elements de l'obligació tributària no podran ser alterats per actes o convenis dels
particulars, que no produiran efectes davant de l'administració, sense perjuí de les seues
conseqüències juridicoprivades.
CAPÍTOL II. L'obligació tributària principal
Article 12: L'obligació tributària principal.
L'obligació tributària principal té per objecte el pagament de la quota tributària.
Article 13: Fet imposable.
1. El fet imposable és el pressupost fixat per la llei per a configurar cada tribut i la realització
del qual origina el naixement de l'obligació tributària principal.
2. La llei podrà completar la delimitació del fet imposable per mitjà de la menció de supòsits
de no subjecció.
Article 14: Meritació i exigibilitat.
1. La meritació és el moment en què s'entén realitzat el fet imposable i en què es produïx el
naixement de l'obligació tributària principal.
La data del meritació determina les circumstàncies rellevants per a la configuració de
l'obligació tributària, llevat que la llei de cada tribut dispose una altra cosa.
2. La llei pròpia de cada tribut podrà establir l'exigibilitat de la quota o la quantitat a ingressar,
o de part d'esta, en un moment distint al de la meritació del tribut.
Article 15: Beneficis fiscals.
1. No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.
2. No obstant això, també podran reconèixer-se els beneficis fiscals establerts en les respectives
ordenances fiscals, que inclouran, en la regulació d'aquells, aspectes substantius i formals, amb
els límits i en els supòsits expressament previstos per la llei.
3. Sense perjuí del que estableix la normativa reguladora de cada tribut, en els casos en què el
benefici fiscal haja de concedir-se a instància de part, la sol·licitud haurà de presentar-se:
a) Quan es tracte de tributs periòdics gestionats per mitjà de padró o matrícula, en el
termini establert en la respectiva ordenança o, si no n'hi ha, l’establert per a la
presentació de les preceptives declaracions d'alta o modificació.
Si no es tracta de supòsits d'alta en el corresponent padró o matrícula, el reconeixement
del dret al benefici fiscal produirà efectes per al període determinat en la respectiva
ordenança i, si no n'hi ha, a partir del període següent a aquell en què es va presentar la
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sol·licitud.
Després que s’atorgue, el benefici fiscal s'aplicarà en les successives liquidacions fins
que s'alteren les circumstàncies de fet o de dret que van determinar-ne l’atorgament; en
este cas, s'estarà al que establix l'apartat 3 de l'article 79 d'esta ordenança.
b) Quan es tracte de tributs en què es trobe establit el règim d'autoliquidació, en el
termini de presentació de la corresponent autoliquidació.
c) En els restants casos, en els terminis de presentació de la corresponent declaració
tributària o al temps de la presentació de la sol·licitud del permís o autorització que
determine el naixement de l'obligació tributària, segons corresponga.
4. La prova de la concurrència dels requisits establits per la normativa de cada tribut per al
gaudi dels beneficis fiscals correspon al subjecte passiu.
CAPÍTOL III. Les obligacions tributàries accessòries
Article 16: Obligacions tributàries accessòries.
Tenen la naturalesa d'obligacions tributàries accessòries, en tractar-se de prestacions
pecuniàries que s'han de satisfer a l'administració tributària i l'exigència de la qual s'imposa en
relació amb una altra obligació tributària, les obligacions de satisfer l’interès de demora, els
recàrrecs per declaració extemporània i els recàrrecs del període executiu, així com aquelles
altres que impose la llei.
Article 17: Interès de demora.
1. L’interès de demora és una prestació accessòria que s'exigirà en les condicions previstes en
la Llei General Tributària i en esta ordenança, entre altres, en els supòsits següents:
a.) Quan finalitze el termini per al pagament en període voluntari d'un deute resultant
d'una liquidació o de l'import d'una sanció, sense que l'ingrés s'haja efectuat.
b.) Quan finalitze el termini establert per a la presentació d'una autoliquidació o
declaració sense que haja sigut presentada o, s’hi haja presentat incorrectament, excepte
el que disposa l'article 18 d'esta ordenança relatiu a la presentació de declaracions
extemporànies sense requeriment previ.
c.) Quan se suspenga l'execució de l'acte, excepte en el supòsit de reclamacions contra
sancions durant el temps que transcórrega fins a la finalització del termini de pagament
en període voluntari obert per la notificació de la resolució que pose fi a la via
administrativa.
d.) Quan s'inicie el període executiu, excepte el que disposa l'apartat 5 de l'article 19
d'esta ordenança respecte als interessos de demora quan siga exigible el recàrrec executiu
o el recàrrec d'apremi reduït.
e.) Quan l'obligat tributari haja obtingut una devolució improcedent.
f.) En els supòsits d'ajornament o fraccionament.
2. L’interès de demora serà l’interès legal del diners vigent al llarg del període en què aquell
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resulte exigible, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat n’establisca un altre diferent.
No obstant això, en els supòsits d'ajornament, fraccionament o suspensió de deutes garantits en
la seua totalitat per mitjà d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per
mitjà de certificat d'assegurança de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.
3. Tal com es preveu en l'article 41 d'esta Ordenança, no s'exigiran interessos de demora en els
acords d'ajornament o fraccionament de pagament que s’hi hagen sol·licitat en període
voluntari, en les condicions i termes que preveu l'ordenança respectiva, sempre que es
referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament total
d'estes es produïsca en el mateix exercici que el del seua meritació.
Article 18: Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ.
1. Els recàrrecs per declaració extemporània són prestacions accessòries que han de satisfer els
obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d'autoliquidacions o declaracions fora
de termini sense requeriment previ de l'administració tributària.
A l’efecte d'este article, es considera requeriment previ qualsevol actuació administrativa,
realitzada amb coneixement formal de l'obligat tributari, conduent al reconeixement,
regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació del deute tributari.
2. Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents
al terme del termini establert per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà del 5, 10 o 15 per
cent, respectivament. Este recàrrec es calcularà sobre l'import que s’ha d’ingressar resultant de
les autoliquidacions o sobre l'import de la liquidació derivat de les declaracions extemporànies
i exclourà les sancions que s’hagen pogut exigir i els interessos de demora meritats fins a la
presentació de l'autoliquidació o declaració.
Si la presentació de l'autoliquidació o la declaració s'efectua després que transcórreguen 12
mesos des de la finalització del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 20 per
cent i exclourà les sancions que hagen pogut exigir-se. En estos casos, s'exigiran els interessos
de demora pel període transcorregut des de l'endemà a la finalització dels 12 mesos posteriors a
l’acabament del termini establert per a la presentació, fins al moment en què l'autoliquidació o
declaració s'haja presentat.
En les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment
previ, no s'exigiran interessos de demora pel temps transcorregut des de la presentació de la
declaració fins a la finalització del termini de pagament en període voluntari corresponent a la
liquidació que es practique, sense perjuí dels recàrrecs i els interessos que corresponga exigir
per la presentació extemporània.
3. Quan els obligats tributaris no efectuen l'ingrés ni presenten sol·licitud d'ajornament,
fraccionament o compensació al temps de la presentació de l'autoliquidació extemporània, la
liquidació administrativa que corresponga per recàrrecs i interessos de demora derivada de la
presentació extemporània, segons el que disposa l'apartat anterior, no impedirà l'exigència dels
recàrrecs i els interessos del període executiu que corresponguen sobre l'import de
l'autoliquidació.
Article 19: Recàrrecs del període executiu.
1. Els recàrrecs del període executiu es meriten amb l'inici del període esmentat. Els recàrrecs
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del període executiu són de tres tipus: recàrrec executiu, recàrrec d'apremi reduït i recàrrec
d'apremi ordinari.
Estos recàrrecs són incompatibles entre ells i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat
en període voluntari.
2. El recàrrec executiu serà del 5 per cent i s'aplicarà quan se satisfaça la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència d'apremi.
3. El recàrrec d'apremi reduït serà del 10 per cent i s'aplicarà quan se satisfaça la totalitat del
deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini
previst en l'apartat 3 de l'article 99 d'esta ordenança.
4. El recàrrec d'apremi ordinari serà del 20 per cent i serà aplicable quan no concórreguen les
circumstàncies a què es referixen els apartats 2 i 3 d'este article.
5. El recàrrec d'apremi ordinari és compatible amb els interessos de demora. Quan resulte
exigible el recàrrec executiu o el recàrrec d'apremi reduït no s'exigiran els interessos de demora
meritats des de l'inici del període executiu.
CAPÍTOL V. Obligats tributaris
SECCIÓ 1a. CLASSES D'OBLIGATS TRIBUTARIS
Article 20: Obligats tributaris.
1. Són obligades tributàries, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què la normativa
tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries.
2. Els obligats tributaris són els assenyalats per la Llei General Tributària; entre altres:
a) Els contribuents.
b) Els substituts del contribuent.
c) Els successors.
d) Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no
tinguen la condició de subjectes passius.
3. També tindran la consideració d'obligats tributaris aquells als quals la normativa tributària
imposa el compliment d'obligacions tributàries formals.
4. Tindran, a més, la consideració d'obligats tributaris, en les lleis en què així s'establisca, les
herències jacents, les comunitats de béns i la resta d'entitats que, faltats de personalitat jurídica,
constituïxen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.
5. Així mateix, tindran el caràcter d'obligats tributaris els responsables solidaris o subsidiaris
del deute tributari a què es referix l'article 24 d'esta ordenança.
6. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d'una obligació
determinarà que queden solidàriament obligats davant de l'administració tributària municipal al
compliment de totes les prestacions, llevat que per llei s’hi dispose expressament una altra
cosa.
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Quan l'administració municipal només conega la identitat d'un titular practicarà i notificarà les
liquidacions tributàries a nom d'este, qui estarà obligat a satisfer-les si no en sol·licita la
divisió. A l'efecte, perquè corresponga la divisió, serà indispensable que el sol·licitant facilite
les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la proporció en
què cadascun d'ells participe en el domini o en el dret transmès. Tot això, sense perjuí del que
establisquen les ordenances fiscals de cada tribut.
Article 21: Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent.
1. És subjecte passiu l'obligat tributari que, segons l'ordenança de cada tribut, d'acord amb la
llei, ha de complir l'obligació tributària principal, així com les obligacions formals inherents a
esta, siga com a contribuent o com a substitut d'este.
2. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.
3. És substitut el subjecte passiu que, per imposició de la llei i de l'ordenança fiscal reguladora
del tribut i en lloc del contribuent, està obligat a complir l'obligació tributària principal, així
com les obligacions formals inherents a esta.
El substitut podrà exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes, llevat
que la llei assenyale una altra cosa.
SECCIÓ 2a. SUCCESSORS
Article 22: Successors de persones físiques.
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als
hereus, sense perjuí del que estableix la legislació civil quant a l'adquisició de l'herència.
Les referides obligacions tributàries es transmetran als legataris en les mateixes condicions que
les establides per als hereus quan l'herència es distribuïsca a través de llegats i en els supòsits
en què s'instituïsquen llegats de part alíquota.
En cap cas es transmetran les sancions. Tampoc no es transmetrà l'obligació del responsable,
llevat que s'haja notificat l'acord de derivació de responsabilitat abans de la mort.
2. No impedirà la transmissió als successors de les obligacions tributàries meritades, el fet que
a la data de la mort del causant el deute tributari no estiga liquidat, en este cas, les actuacions
s'entendran amb qualsevol d'ells i s’haurà de notificar la liquidació que resulte d’estes
actuacions a tots els interessats que consten en l'expedient.
3. Mentre l'herència es trobe jacent, el compliment de les obligacions tributàries del causant
correspondrà al representant de l'herència jacent o a qui haja de considerar-se com tal, d'acord
amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei General Tributària.
Les actuacions administratives que tinguen per objecte la quantificació, determinació i
liquidació de les obligacions tributàries del causant, hauran de realitzar-se o continuar-se amb
el representant de l'herència jacent. Si al terme del procediment no es coneixen els hereus, les
liquidacions es realitzaran a nom de l'herència jacent.
Les obligacions tributàries a què es referix el paràgraf anterior i les que siguen transmissibles
per causa de mort, podran satisfer-se a càrrec dels béns de l'herència jacent.
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4. En estos supòsits, el procediment de recaptació serà l'establit en l'apartat 1 de l'article 177 de
la Llei General Tributària.
Article 23: Successors de persones jurídiques i entitats sense personalitat.
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels socis, dels
partícips o dels cotitulars es transmetran a estos, que quedaran obligats solidàriament fins al
límit del valor de la quota de liquidació que els corresponga.
Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes
i liquidades en les que la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, dels partícips o
dels cotitulars, es transmetran íntegrament a estos, que en quedaran obligats solidàriament al
compliment.
2. El fet que el deute tributari no estiga liquidat en el moment de produir-se l'extinció de la
personalitat jurídica de la societat o de l’entitat, no impedirà la transmissió de les obligacions
tributàries meritades als successors, de manera que les actuacions es podran entendre amb
qualsevol d'ells.
3. En els supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació de societats mercantils, les
obligacions tributàries pendents d'estes es transmetran a les persones o entitats que succeïsquen
o que siguen beneficiàries de la corresponent operació.
Esta norma també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l'actiu i passiu d'una
societat mercantil.
4. En cas de dissolució de fundacions o entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la
Llei General Tributària, les obligacions tributàries pendents d'estes es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions o als partícips o cotitulares d’estes entitats.
5. Les sancions que puguen correspondre per les infraccions comeses per les societats i entitats
a què es referix este article seran exigibles als successors d'estes, en els termes establits en els
apartats anteriors, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els corresponga.
6. En els supòsits previstos en este article, el procediment de recaptació serà el regulat en
l'apartat 2 de l'article 177 de la Llei General Tributària.
SECCIÓ 3a. RESPONSABLES TRIBUTARIS
Article 24: Responsabilitat tributària.
1. Les ordenances fiscals podran, de conformitat amb la llei, configurar com a responsables del
deute tributari, al costat dels deutors principals, altres persones o entitats, solidàriament o
subsidiàriament. A estos efectes, es consideraran deutors principals els obligats tributaris
assenyalats en l'apartat 2 de l'article 20 d'esta ordenança, sense perjuí del que dispose la llei.
2. Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
3. Quan siguen dos o més els responsables subsidiaris o solidaris d'un mateix deute, este podrà
exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells, en els termes previstos en l'article 20 d'esta ordenança.
4. La responsabilitat abastarà la totalitat del deute tributari exigit en període voluntari.
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Quan, després de transcórrer el període voluntari que es concedirà al responsable per a l'ingrés,
no s'efectue el pagament, s'iniciarà el període executiu i s'exigiran els recàrrecs i interessos que
corresponguen.
La responsabilitat no abastarà les sancions, excepte les excepcions que s'establisquen per llei.
5. La derivació de l'acció administrativa per a exigir el pagament del deute tributari als
responsables requerirà un acte administratiu en què, prèvia audiència de l'interessat, es declare
la responsabilitat i se’n determine l’abast i l’extensió, de conformitat amb el que preveuen els
articles 174 a 176 de la Llei General Tributària. Amb anterioritat a eixa declaració, podran
adoptar-se les mesures cautelars de l'article 81 i realitzar actuacions d'investigació, amb les
facultats previstes en els articles 142 i 162, tots de la Llei General Tributària.
6. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la
liquidació o a la presentació de l'autoliquidació, llevat que la llei dispose una altra cosa.
En el supòsit de liquidacions administratives, si la declaració de responsabilitat s'efectua amb
anterioritat al venciment del període voluntari de pagament, la competència per a dictar l'acte
administratiu de declaració de responsabilitat correspon a l'òrgan competent per a dictar la
liquidació. En els altres casos, la competència correspondrà a l'òrgan de recaptació.
Article 25: Responsables solidaris.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones o entitats següents:
a) Les que siguen causants o col·laboren activament en la realització d'una infracció
tributària. La seua responsabilitat també s'estendrà a la sanció.
b) Sense perjuí del que disposa el paràgraf a) anterior, els partícips o cotitulares de les
entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària, en
proporció a les seues respectives participacions respecte a les obligacions tributàries
materials d’estes entitats.
c) Les que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d'explotacions o
activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l'anterior titular i
derivades del seu exercici.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable als adquirents d'elements aïllats, llevat que
estes adquisicions, realitzades per una o diverses persones o entitats, permeten la continuació
de l'explotació o activitat.
La responsabilitat a què es referix el primer paràgraf d'esta lletra no serà aplicable als supòsits
de successió per causa de mort.
El que disposa el primer paràgraf d'esta lletra no serà aplicable als adquirents d'explotacions o
activitats econòmiques pertanyents a un deutor concursat quan l'adquisició tinga lloc en un
procediment concursal.
2. Així mateix, respondran solidàriament del pagament del deute tributari pendent, fins a
l'import del valor dels béns o drets que s'hagen pogut embargar o alienar, les persones o entitats
següents:
a) Les que siguen causants o col·laboren en l'ocultació o en la transmissió de béns o drets
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de l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de l'administració tributària.
b) Les que per culpa o negligència incomplisquen les ordes d'embargament.
c) Les que, amb coneixement de l'embargament, mesura cautelar o la constitució de
garantia, col·laboren o consenten en l'alçament dels béns o drets embargats o d'aquells
béns o drets sobre els quals s'haja constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats depositàries dels béns del deutor que, després que es reba la
notificació de l'embargament, col·laboren o consenten en l'alçament d'aquells.
3. En els supòsits de responsabilitat solidària, a falta de pagament del deute pel deutor principal
i sense perjuí de la responsabilitat d'este, la Hisenda Municipal podrà reclamar aquella dels
responsables solidaris, si n'hi ha.
S'entendrà produïda la falta de pagament del deute tributari després que transcórrega el període
voluntari sense haver-se satisfet el deute.
Article 26: Responsables subsidiaris.
1. Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries, a part d’aquells que assenyale
l'ordenança del tribut:
a) Sense perjuí del que disposa el paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article 25 d'esta
ordenança, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, després de
cometre infraccions tributàries, no hagen realitzat els actes necessaris que siguen de la
seua incumbència per al compliment de les obligacions i deures tributaris, hagen
consentit l'incompliment pels que d'ells depenguen o hagen adoptat acords que
possibiliten les infraccions. La responsabilitat també s'estendrà a les sancions.
b) Els administradors de fet o de dret d'aquelles persones jurídiques que hagen cessat en
les seues activitats, per les obligacions tributàries meritades d'estes que es troben
pendents en el moment del cessament, sempre que no hagen fet el que calga per al
pagament o hagen adoptat acords o preses mesures causants de l'impagament.
c) Els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en
general que no hagen realitzat les gestions necessàries per al compliment íntegre de les
obligacions tributàries meritades amb anterioritat a estes situacions i imputables als
respectius obligats tributaris. De les obligacions tributàries i sancions posteriors a estes
situacions, respondran, com a administradors, quan tinguen atribuïdes funcions
d'administració.
d) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari, en els termes
de l'article 79 de la Llei General Tributària.
2. La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà la prèvia
declaració de fallit del deutor principal i de la resta dels altres responsables solidaris.
SECCIÓ 4a. EL DOMICILI FISCAL
Article 27: Domicili fiscal.
1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seues relacions amb
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l'administració tributària.
a) Per a les persones físiques, el lloc on tinguen la residència habitual. No obstant això,
per a les persones físiques que desenvolupen principalment activitats econòmiques, en
els termes que es determinen reglamentàriament, l'administració tributària municipal
podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estiga efectivament centralitzada la
gestió administrativa i la direcció de les activitats exercides. Si no pot establir-se el lloc
esmentat, prevaldrà aquell on radique el major valor de l'immobilitzat en el qual es
realitzen les activitats econòmiques.
b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es referix l'apartat 4 de l'article 20
d'esta ordenança, el domicili social, sempre que en ell estiga efectivament centralitzada la
gestió administrativa i la direcció dels negocis. En un altre cas, s'atendrà el lloc en què es
duga a terme la gestió o direcció esmentada.
Quan no puga determinar-se el lloc del domicili fiscal d'acord amb els criteris anteriors,
prevaldrà aquell on radique el major valor de l'immobilitzat.
2. Els obligats tributaris hauran de comunicar el domicili fiscal i el canvi d'este a
l'administració tributària que corresponga, per mitjà de declaració expressa a l'efecte, sense
que el canvi de domicili produïsca efecte enfront de l'administració, fins que es complisca amb
deure de comunicació esmentat. L'administració podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal
declarat pels obligats tributaris.
Els obligats tributaris que residisquen fora del terme municipal, per a tot allò que es referix a
les seues relacions amb l'administració tributària municipal, estaran obligats a designar un
representant amb domicili al terme municipal de SIMAT DE LA VALLDIGNA.
3. L'incompliment de l'obligació establida en el número anterior constituirà infracció lleu.
CAPÍTOL V. El deute tributari
SECCIÓ 1a. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 28: Deute tributari.
1. El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulte de
l'obligació principal, o de les obligacions de realitzar pagaments a compte, determinada,
d’acord amb la llei, segons les ordenances de cada tribut.
2. A més, el deute tributari estarà integrat, si és procedent, per:
a.) L’interès de demora.
b.) Els recàrrecs per declaració extemporània.
c.) Els recàrrecs del període executiu.
d.) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
3. Les sancions tributàries no formaran part del deute tributari, però en la seua recaptació
s'aplicarà la mateixa normativa que per a qualssevol dels components del deute tributari.
SECCIÓ 2a. EL PAGAMENT
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Subsecció 1a. Normes generals
Article 29: Legitimació, lloc de pagament i forma de pagament.
1. Qualsevol persona pot efectuar el pagament, llevat que a l'òrgan competent per a la
recaptació li conste, amb caràcter previ i de forma fefaent, l'oposició del deutor.
L'oposició del deutor no produirà efectes respecte de qualsevol persona obligada a realitzar
l'ingrés en virtut d'una disposició legal o reglamentària.
El tercer que pague el deute no estarà legitimat per a exercitar davant de l'administració els
drets que corresponen a l'obligat al pagament. No obstant, podrà exercitar els drets que deriven
al seu favor exclusivament de l'acte del pagament.
2. El pagament dels deutes podrà realitzar-se en les caixes dels òrgans competents, en les
entitats que, si és procedent, presten el servici de caixa i entitats col·laboradores, directament o
per via telemàtica, quan així estiga establit per l'òrgan municipal competent.
3. Els pagaments realitzats a òrgans no competents per a rebre'ls o persones no autoritzades per
a això no alliberaran el deutor de l’obligació de pagament, sense perjuí de les responsabilitats
de tot orde en què incórrega el perceptor indegut.
Article 30: Mitjans del pagament.
1. El pagament dels deutes i de les sancions tributàries que haja de realitzar-se en efectiu es
podrà fer sempre en diners de curs legal.
Així mateix, es podrà realitzar per algun dels següents mitjans, amb els requisits i les
condicions que per a cadascun d'ells s'establixen en la present ordenança i seguint els
procediments que es disposen en cada cas:
a.) Xec.
b.) Transferència bancària.
c.) Domiciliació bancària.
d.) Gir postal.
e.) Qualssevol altres que s'autoritzen per l'òrgan municipal competent.
Serà admissible el pagament pels mitjans a què es referixen les lletres b), c), d) i e) en aquells
casos en què així s'establisca.
Article 31.-Moment del pagament.
1. El pagament en efectiu dels deutes no tributaris s'efectuarà pels mitjans que autoritze la seua
pròpia normativa. Si no s'haguera disposat cap regla especial, el pagament haurà de realitzar-se
pels mitjans citats en l'apartat anterior.
2. S'entén pagat en efectiu un deute quan s'ha realitzat l'ingrés de l’import en les caixes dels
òrgans competents, entitats col·laboradores o entitats que, si és procedent, presten el servici de
caixa o altres persones o entitats autoritzades per a rebre el pagament.
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3. No obstant això, quan el pagament es realitze a través d'entitats de depòsit o altres persones
autoritzades, l'entrega al deutor del justificant d'ingrés alliberarà a este des de la data que es
consigne en el justificant i per l'import que hi figure en ell i quedarà obligada l'entitat o
intermediari financer enfront de la hisenda municipal des d'eixe moment i per import
assenyalat, llevat que puga provar-se, fefaentment, la inexactitud de la data o l'import que
conste en la validació del justificant.
4. Les ordes de pagament donades pel deutor a les entitats de depòsit i altres persones
autoritzades per a rebre el pagament no produiran per si soles efectes enfront de la hisenda
municipal, sense perjuí de les accions que corresponguen a l'ordenant enfront de l'entitat o
persona responsable de l'incompliment.
Article 32: Pagament per mitjà de xec.
1. Els pagaments que hagen d'efectuar-se en les caixes municipals podran fer-se per mitjà de
xec, que haurà de reunir, a més dels requisits generals exigits per la legislació mercantil, els
següents:
a.) Ser nominatiu a favor de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA.
b.) Ja siga bancari o de compte corrent, estar degudament conformat o certificat per
l'entitat de crèdit, en data i forma.
c.) El nom o raó social del lliurador, que s'expressarà davall de la firma amb tota
claredat.
L'entrega del xec alliberarà l'obligat al pagament per l'import satisfet, que podrà contraure's a
un o diversos dèbits per al pagament de forma simultània, quan siga fet efectiu. En este cas,
produirà efectes des de la data en què haja tingut entrada en la caixa corresponent.
2. En el cas d'entrega en les entitats col·laboradores o entitats que puguen prestar el servici de
caixa, l'admissió de xecs, com a mitjà de pagament haurà de reunir a més dels requisits exigits
per la legislació mercantil, les següents:
a.) Ser nominatiu a favor de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA i creuat.
b.) Estar degudament conformat o certificat per l'entitat de crèdit en data i forma.
L'admissió de xecs que incomplisquen algun dels requisits anteriors quedarà a risc de l'entitat
que els accepte, sense perjuí de les accions que corresponguen a l’entitat assenyalada contra
l'obligat al pagament.
No obstant això, quan un xec vàlidament conformat o certificat no puga ser fet efectiu en tot o
en part, després que transcórrega el període voluntari, es dictarà providència d'apremi per la
part no pagada per al seu cobrament en via de constrenyiment i li serà exigit a l'entitat que el va
conformar o va certificar.
L'entrega del xec en l'entitat que, si és procedent, preste el servici de caixa, alliberarà el deutor
per l'import satisfet, quan siga fet efectiu. En este cas, produirà efectes des de la data en què
haja tingut entrada en esta entitat. Esta validarà el corresponent justificant d'ingrés en què
consignarà la data i l'import del pagament, i l’entitat quedarà, des d'eixe moment, obligada
davant de l’hisenda pública.
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L'import del xec podrà contraure's a un sol dèbit o comprendre diversos dèbits per al pagament
de forma simultània.
Article 33: Pagament per mitjà de transferència bancària.
1. Serà admissible el pagament per mitjà de transferència bancària a alguns dels comptes
corrents municipals, únicament en aquells casos en què així es comunique a l'obligat al
pagament pels òrgans municipals competents.
2. El mandat de la transferència serà per import igual al del deute; haurà d'expressar el
concepte tributari concret que l'ingrés corresponga, i contindre el pertinent detall quan l'ingrés
es referisca i haja d'aplicar-se a diversos conceptes.
3. Simultàniament al mandat de transferència l'ordenant posarà en coneixement dels òrgans
municipals competents la data, l’import i l'entitat financera receptora de la transferència, així
com el concepte o conceptes tributaris a què correspon.
4. Es considerarà moment del pagament, la data en què haja tingut entrada l'import
corresponent en els comptes corrents municipals; des d'eixe moment, l’obligat al pagament
quedarà alliberat del pagament enfront de l’hisenda municipal.
Article 34: Pagament per mitjà de domiciliació bancària.
1. El pagament per mitjà de domiciliació bancària es realitzarà en els supòsits i amb els
requisits regulats en este article.
2. En el supòsit d'ajornaments, fraccionaments i altres ingressos distints dels de venciment
periòdic i notificació col·lectiva, la domiciliació bancària haurà d'ajustar-se als requisits
següents:
a.) Que l'obligat al pagament siga titular del compte en què domicilie el pagament i que
este compte es trobe obert en una entitat de depòsit.
b.) Que l'obligat al pagament comunique l’orde de domiciliació a l'òrgan municipal
competent.
3. El pagament dels tributs periòdics que són objecte de notificació col·lectiva podrà realitzarse per mitjà de domiciliació en entitats de depòsit, ajustant-se a les condicions que es detallen a
continuació:
a.) Sol·licitud a l'administració municipal.
b.) Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, fins que
siguen anul·lades per l'interessat, rebutjades per l'entitat de crèdit o fins que
l'administració en dispose expressament la validesa per raons justificades. Així
mateix, podran traslladar-se a altres entitats de depòsit, posant-ho en coneixement de
l'administració municipal dins del termini a què es referix l'apartat següent.
c) Les sol·licituds de domiciliació i trasllat produiran efecte des del primer padró que
s'emeta sempre que es formalitzen en un termini de 30 dies anteriors a l'emissió d'este.
En cas contrari, produiran efecte en el padró següent.
4. Els pagaments efectuats per mitjà de domiciliació bancària s'entendran realitzats en la data
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de càrrec en compte d’estes domiciliacions. Es considerarà justificant de l'ingrés, el que a
l'efecte expedisca l'entitat de depòsit on es trobe domiciliat el pagament, el qual haurà
d'arreplegar, com a mínim, les dades que establisca l'òrgan municipal competent.
5. En podrà aplicar una bonificació de la quota a favor dels subjectes passius de deutes
tributaris que es gestionen per mitjà de l'emissió de padrons-rebut i que es satisfacen per mitjà
de domiciliació de pagament en entitat financera, en el percentatge que s’establisca en
l’ordenança del tribut.
Article 35: Pagament per mitjà de gir postal.
Quan així s'indique en la notificació, els pagaments en efectiu dels deutes tributaris que hagen
de realitzar-se en la caixa municipal podran efectuar-se per mitjà de gir postal. Els subjectes
passius consignaran, succintament, en el "taló per al destinatari" que integra l'imprés
d'imposició, les dades referents al remetent i domicili, subjecte passiu, tribut o exacció que es
tracte, període impositiu, número de rebut o liquidació, objecte tributari i, si és procedent,
situació d'este.
Sense perjuí de l'anterior, al mateix temps d'imposar el gir, cursaran l'exemplar de la declaració
o notificació, segons els casos, a l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA, i hi
consignaran l'oficina de correus o estafeta en què s'haja imposat el gir, la data d'imposició i
número que aquella li haja assignat. Els ingressos per este mitjà s'entendran a tots els efectes
realitzats en el dia en què el gir s'haja imposat.
Article 36: Justificants i certificats de pagament.
1. El que pague un deute tindrà dret que se li entregue justificant del pagament realitzat.
El pagament dels deutes tributaris només es justificarà per mitjà de l'exhibició del document
que, dels enumerats en l'apartat següent, corresponga.
2. Els justificants del pagament en efectiu seran, segons els casos:
a) Els rebuts.
b) Les cartes de pagament subscrites o validades per òrgans competents o per entitats
autoritzades per a rebre el pagament.
c) Els certificats acreditatius de l'ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document a què s'atorgue expressament el caràcter de justificant de
pagament per l'òrgan municipal competent.
3. Els justificants de pagament en efectiu hauran d'indicar, almenys, les circumstàncies
següents:
a) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal, si consta, i domicili del
deutor.
b) Concepte, import del deute i període a què es refereix.
c) Data de pagament.
d) Òrgan, persona o entitat que l’expedeix.
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4. Quan els justificants de pagament s'estenguen per mitjans mecànics, les circumstàncies de
l'apartat anterior podran expressar-se en clau o abreviatura prou identificadores, en el seu
conjunt, del deutor i del deute satisfet a què es referisquen.
5. El deutor podrà sol·licitar de l'administració certificació acreditativa del pagament efectuat i
esta quedarà obligada a expedir-la.
Subsecció 2a. Ajornament i fraccionament.
Article 37: Deutes ajornables.
1. El pagament dels deutes tributaris i altres de dret públic podrà ajornar-se o fraccionar-se en
els termes previstos en els articles 65 i 82 de la Llei General Tributària, en els articles 44 a 54
del Reglament General de Recaptació i en la present ordenança.
2. Els criteris generals de concessió d'ajornaments o fraccionaments tant en període voluntari
com a executiu són:
a) Els deutes fins a 6.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim d'un
any.
b) Els deutes de més de 6.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de
dos anys.
c) En cap dels casos a) i, b) la quota fraccionada que s’ha de pagar, exclosos els interessos de
demora, podrà ser inferior a 200 euros.
Només excepcionalment i amb justificació prèvia documental de la capacitat de pagament de
l'obligat i de l'import degut, podran concedir-se ajornaments i fraccionaments en condicions
diferents de les enumerades anteriorment, i que en cap cas podrà ser superior a un període de
tres anys.
Article 38: Sol·licitud.
1. L’administració municipal concedirà els ajornaments i els fraccionaments, prèvia sol·licitud
dels obligats al pagament. No s'admetrà la sol·licitud respecte de deutes que es troben en
període executiu en qualsevol moment posterior al de la notificació de l'acte administratiu pel
qual s'acorde l'alienació dels béns embargats.
2. La sol·licitud d'ajornament o fraccionament contindrà necessàriament les dades següents:
a.) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal i domicili fiscal
del sol·licitant.
b.) Identificació del deute l'ajornament o el fraccionament del qual se sol·licita. En els
supòsits de deutes derivats d'una autoliquidació, junt amb la sol·licitud, haurà de
presentar-se la pròpia autoliquidació.
c.) Causes que n’acrediten que la situació economicofinancera li impedixen, de forma
transitòria, efectuar el pagament en els terminis establits.
d.) Terminis i la resta de condicions de l'ajornament o fraccionament que se sol·licita.
e.) Compromís exprés i irrevocable de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca
95

de formalitzar aval solidari o certificat d'assegurança de caució, excepte en els supòsits
dels apartats 2, 4 i 5 de l'article següent.
f.) Orde de domiciliació bancària, en què s’indique el número de codi compte client i
les dades identificadores de l'entitat de crèdit o de depòsit que haja d'efectuar el càrrec
en compte.
g.) Lloc, data i firma del sol·licitant.
Article 39: Garanties.
1. Prèvia justificació suficient de la impossibilitat de presentar les garanties en forma d'aval o
de contracte d'assegurança de caució, podran oferir-se garanties que consistisquen en hipoteca
mobiliària o immobiliària, penyora amb desplaçament o sense, fiança personal i solidària o
qualsevol altra que estime sificient l'administració municipal.
2. Quan se sol·licite l'admissió de garantia que no consistisca en aval d'entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució s'aportarà al costat de la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament, la documentació següent:
a.) Declaració responsable i informe justificatiu de la impossibilitat d'obtindre l’aval o
certificat d'assegurança de caució, en el qual consten les gestions efectuades respecte
d'això, degudament documentades.
b.) Valoració dels béns oferits en garantia efectuada per empreses o professionals
especialitzats i independents. Quan existisca un registre d'empreses o professionals
especialitzats en la valoració d'un determinat tipus de béns, l'administració podrà exigir
que la valoració l’efectue una empresa o un professional inscrit en el registre esmentat.
c.) En cas d'empresaris o professionals obligats per llei a portar comptabilitat, balanç i
compte de resultats de l'últim exercici tancat i informe d'auditoria, si existix.
3. La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25 per cent de
la suma de les dos partides.
4.- No s'exigirà garantia quan el sol·licitant siga una Administració pública o l'import del deute,
l'ajornament o el fraccionament del qual se sol·licita, siga inferior a 6.000 euros.
5. Quan se sol·licite l'exempció total o parcial de garantia, s'hi aportarà amb la sol·licitud, a
més dels documents a què es referixen les lletres a) i c) de l'apartat 2 d'este article, la
documentació següent:
a) Declaració responsable en què es manifeste que es manca de béns o no es posseïxen
altres que els oferits en garantia.
b) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació que justifique la possibilitat de complir
l'ajornament o fraccionament sol·licitat.
Es podrà dispensar totalment o parcialment de la prestació de les garanties exigibles, quan
l'obligat al pagament manque dels béns suficients per a garantir el deute i l'execució del seu
patrimoni poguera afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de
l'activitat econòmica respectiva, o ben poguera produir greus crebants per als interessos de la
hisenda municipal.
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Article 40: Tramitació.
1. Després de presentar la sol·licitud d'ajornament, si concorre algun defecte en esta o en la
documentació aportada, es concedirà a l'interessat un termini de 10 dies per a l’esmena, amb
l'advertència que si així no ho fa, es correspondrà sense més tràmit a l'arxiu de la sol·licitud,
que es tindrà per no presentada, amb la consegüent continuació del procediment recaudatorio.
2. Si la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i la documentació preceptiva no presenten
defectes o omissions, o si estos han sigut esmenats en termini, es correspondrà, previs els
tràmits oportuns, a dictar resolució expressa, sense que corresponga dictar providència
d'apremi, encara que haja transcorregut el termini de pagament en període voluntari, fins que
no es resolga la petició.
La resolució haurà d'adoptar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia en què la
sol·licitud d'ajornament va tindre entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre.
Després de transcórrer este termini sense que haja recaigut cap resolució, els interessats podran
considerar desestimada la sol·licitud per a deduir enfront de la denegació presumpta, el
corresponent recurs o esperar la resolució expressa.
3. La resolució es notificarà amb les prevencions següents:
a) Si fos aprovatòria, haurà d'aportar-se la garantia en el termini dels dos mesos següents al de
la notificació de l'acord de concessió, que estarà condicionat a la seua prestació; inclourà el
càlcul dels interessos de demora i advertirà de les conseqüències que es produiran en cas de
falta de pagament, conforme al que disposa l'article 42; i que si transcorre este termini sense
que formalitze la garantia, s'iniciarà o reprendrà el període executiu per la totalitat del dèbit no
ingressat. El venciment dels terminis portarà, amb caràcter general, data del 5 o 20 del mes a
què es referix i el primer d'ells s'assenyalarà de forma que abans del venciment puga
formalitzar la corresponent garantia.
En el cas d'autoliquidacions presentades dins de termini junt amb la sol·licitud d'ajornament o
fraccionament, l'acord de concessió aprovarà la liquidació que corresponga si de la
comprovació de l'autoliquidació presentada resulta una quantitat a pagar distinta a la
consignada en l'autoliquidació. Així mateix, haurà de previndre que la suma a garantir serà la
de la totalitat de l'import liquidat i que de no formalitzar la corresponent garantia i no ingressar,
en el termini a què es referix la lletra b) següent, la liquidació, es correspondrà conforme es
disposa en el paràgraf anterior. Si es tracta d'autoliquidacions extemporànies sense requeriment
previ, a més de l'anterior, contindrà l'aprovació dels recàrrecs i interessos, si és procedent, a
què es referix l'article 18 d'esta ordenança.
b) Si és denegatòria i se sol·licita l'ajornament o el fraccionament en període voluntari, amb
l'advertència que el deute haurà de pagar-se dins del termini que reste de període voluntari.
Si transcorre el període voluntari, l'obligat al pagament haurà d'ingressar el deute, junt amb els
interessos meritats en el termini comprés des de la data de recepció de la notificació fins al dia
20 d’este mes o fins al dia 5 del mes següent, depenent que la resolució es notifique entre els
dies 1 i 15 o entre el 16 i últim del mes, respectivament. Si transcorre el termini sense que es
realitze l'ingrés, del deute s'iniciarà el període executiu.
En el cas d'autoliquidacions presentades durant el període voluntari d'ingrés junt amb la
sol·licitud d'ajornament o fraccionament, la resolució denegatòria contindrà, així mateix,
l'aprovació de la liquidació corresponent amb els interessos meritats des de la finalització del
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període voluntari d'ingrés. Tractant-se d'autoliquidacions extemporànies sense requeriment
previ, la resolució denegatòria aprovarà la liquidació que corresponga amb les conseqüències a
què es referix l'article 18 d'esta ordenança junt amb els interessos meritats des de l'endemà a la
presentació de l'autoliquidació extemporània.
Si s'haguera sol·licitat en període executiu, es reprendran les actuacions per la totalitat del dèbit
no ingressat.
Article 41: Interessos.
Les quantitats, el pagament de les quals s'ajorne o fraccione meritaran l'interés de demora a què
referixen els articles 26.6 de la Llei General Tributària i 17 de la Llei General Pressupostària,
segons es tracte de deutes tributaris o no tributàries, respectivament. No obstant això, en els
supòsits d'ajornament o fraccionament de deutes garantits en la seua totalitat, per mitjà d'aval
solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o per mitjà de certificat d'assegurança
de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.
En el cas de concessió, els interessos es calcularan sobre el deute i es computarà el temps des
del venciment del període voluntari fins al venciment del termini d'ingrés concedit per a cada
fracció. Els interessos meritats es cobraran a l’inici del procés de fraccionament.
Si l'ajornament o el fraccionament ha sigut sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul
d'interessos no inclourà el recàrrec del període executiu que corresponga.
No s'exigirà interès de demora en els acords d'ajornament o fraccionament de pagament que se
sol·liciten en període voluntari i es referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, sempre que l'import del deute siga inferior a 300 euros i el pagament total d'este es
produïsca en el mateix exercici que el del seua meritació.
En el cas d'autoliquidacions sense ingrés que s'hagen presentat extemporàniament, l'interés de
demora es computarà des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajornament o
fraccionament.
Article 42: Efectes de la falta de pagament.
1. En els ajornaments sol·licitats en període voluntari, si arriba el venciment del termini
concedit no s'efectua el pagament, s'iniciarà el període executiu que inclourà el deute ajornat,
els interessos meritats i el recàrrec del període executiu corresponent. En els ajornaments
sol·licitats en període executiu, es correspondrà, si és procedent, a executar la garantia, o, en
cas d'inexistència o insuficiència d'esta se seguirà el procediment d'apremi per a la realització
del dèbit pendent.
2. En els fraccionaments sol·licitats en període voluntari, si arriba el venciment de qualsevol
dels terminis i no s'efectua el pagament, no s’anul·laran els fraccionament següents i seguirà en
el procediment cobrant-se al final els que han quedat pendents. Una vegada vençudes les
fraccions pendents, s’iniciarà el període executiu per al cobrament de la totalitat del deute
fraccionat no satisfet i els seus interessos meritats fins a la data de venciment del termini
incomplit, amb el recàrrec del període executiu que corresponga.
SECCIÓ 3a. PRESCRIPCIÓ
Article 43: Terminis de prescripció, còmput i interrupció dels terminis.
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1. Prescriuran als quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'administració per a determinar el deute tributari per mitjà de l'oportuna
liquidació.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini reglamentari per a presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
El termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol acció de l'administració tributària, realitzada amb coneixement formal de
l'obligat tributari, conduent al reconeixement, regularització, comprovació, inspecció,
assegurament i liquidació de tots o part dels elements de l'obligació tributària.
- Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions
realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el curs d’estes reclamacions o
recursos, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció penal o per la presentació de
denúncia davant del Ministeri Fiscal, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan
jurisdiccional en què s'ordene la paralització del procediment administratiu en curs.
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari conduent a la liquidació o autoliquidació
del deute tributari.
b) El dret de l'administració per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidades.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini de pagament en període voluntari, sense perjuí del que disposa l'apartat 2 d'este article.
El termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol acció de l'administració tributària, realitzada amb coneixement formal de
l'obligat tributari dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tributari.
- Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe, per les actuacions
realitzades amb coneixement formal de l'obligat en el curs de dites reclamacions o recursos, per
la declaració del concurs del deutor o per l'exercici d'accions civils o penals dirigides al
cobrament del deute tributari, així com per la recepció de la comunicació d'un òrgan
jurisdiccional en què s'ordene la paralització del procediment administratiu en curs.
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari conduent al pagament o extinció del deute
tributari.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitze el
termini per a sol·licitar la corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en
defecte de termini, des de l'endemà a aquell en què la devolució va poder sol·licitar-se; des de
l'endemà a aquell en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà a la finalització del
termini per a presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va realitzar dins d’este termini; o
des de l'endemà a aquell en què adquirisca fermesa la sentència o resolució administrativa que
declare totalment o parcialment improcedent l'acte impugnat. En el cas de tributs que graven
una mateixa operació i que siguen incompatibles entre ells, el termini de prescripció per a
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sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut improcedent començarà a comptar-se des
de la resolució de l'òrgan específicament previst per a dirimir quin és el tribut procedent. El
termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari que pretenga la devolució, el
reembossament o la rectificació de la seua autoliquidació.
- Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol classe.
d) El dret a obtindre devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions
d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
El termini de prescripció començarà a comptar-se des de l'endemà a aquell en què finalitzen els
terminis establits per a efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des
de l'endemà a la data de notificació de l'acord on es reconega el dret a percebre la devolució o
el reembossament del cost de les garanties. El termini de prescripció s'interromp:
- Per qualsevol acció de l'administració tributària dirigida a efectuar la devolució o el
reembossament.
- Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari per la qual exigisca el pagament de la
devolució o el reembossament.
- Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol classe.
2. El termini de prescripció per a exigir l'obligació de pagament als responsables solidaris,
començarà a comptar-se des de l'endemà a la finalització del termini de pagament en període
voluntari del deutor principal.
No obstant el disposat en el paràgraf anterior, en el cas dels responsables solidaris previstos en
l'apartat 2 de l'article 25 d'esta ordenança, el termini de prescripció esmentat s'iniciarà en el
moment en què ocórreguen els fets que constituïxen el pressupòsit de la responsabilitat.
Si es tracta de responsables subsidiaris, el termini de prescripció començarà a computar-se des
de la notificació de l'última actuació de recaptació practicada al deutor principal o qualsevol
dels responsables solidaris.
3. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció, excepte el que
estableix l'apartat següent.
4. Quan el termini de prescripció s'haja interromput per la interposició del recurs davant de la
jurisdicció contenciosa administrativa, per l'exercici d'accions civils o penals, per la remissió
del tant de culpa a la jurisdicció competent o la presentació de denúncia davant del Ministeri
Fiscal o per la recepció d'una comunicació judicial de paralització del procediment, el còmput
del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan l'administració tributària reba la notificació de
la resolució ferma que pose fi al procés judicial o que alce la paralització, o quan es reba la
notificació del Ministeri Fiscal amb la qual torne l'expedient.
Quan el termini de prescripció s'haja interromput per la declaració del concurs del deutor, el
còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou en el moment d'aprovació del conveni
concursal per als deutes tributaris no sotmesos a este. Respecte als deutes tributaris sotmesos al
conveni concursal, el còmput del termini de prescripció s'iniciarà de nou quan aquelles resulten
exigibles al deutor. Si el conveni no s’aprova, el termini es reiniciarà quan es reba la resolució
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judicial ferma que assenyale esta circumstància.
El que disposa este apartat no serà aplicable al termini de prescripció del dret de l'administració
tributària per a exigir el pagament quan no s'haja acordat la suspensió en via contenciosa
administrativa.
5. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, l’efecte s'estén a tots els
altres obligats, inclosos els responsables. No obstant això, si l'obligació és mancomunada i
només es reclama a un dels obligats tributaris la part que li correspon, el termini no s'interromp
per als altres.
Si hi ha diversos deutes liquidats a càrrec d'un mateix obligat al pagament, la interrupció de la
prescripció només afectarà el deute a què es referisca.
Article 44: Extensió i efectes de la prescripció.
1. La prescripció guanyada aprofita de la mateixa manera a tots els obligats al pagament del
deute tributari, excepte el que disposa l'apartat 5 de l'article anterior.
2. La prescripció s'aplicarà d'ofici, inclús en els casos en què s'haja pagat el deute tributari,
sense necessitat que la invoque o excepcione l'obligat tributari.
3. La prescripció guanyada extingix el deute tributari.
SECCIÓ 4a. ALTRES FORMES D'EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI
Article 45: Compensació.
1. Els deutes de dret públic a favor de la hisenda municipal, tant en període voluntari o
executiu, podran extingir-se totalment o parcialment per compensació amb els crèdits
reconeguts per esta per acte administratiu a favor del deutor.
2. La compensació es realitzarà d'ofici o a instància del deutor.
Article 46: Compensació d'ofici de deutes a la Hisenda Municipal.
1. Quan un deutor a la hisenda municipal siga, al seu torn, creditor d'esta per un crèdit
reconegut, després que transcórrega el període voluntari, es compensarà d'ofici el deute i els
recàrrecs del període executiu que corresponguen amb el crèdit.
2. No obstant això, es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari:
a.) Les quantitats a ingressar o a tornar que resulten d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció.
b.) Les quantitats a ingressar o a tornar que resulten de la pràctica d'una nova liquidació
per haver sigut anul·lada una altra anterior.
3. Els deutes a favor de la hisenda municipal, quan el deutor siga una entitat contra la qual no
puga seguir-se el procediment d'apremi per prohibir-ho una disposició amb rang de llei, seran
compensables d'ofici quan transcórrega el termini de pagament en període voluntari.
Article 47: Compensació a instància de l'obligat al pagament.
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1. El deutor que inste la compensació, tant en període voluntari de pagament com en període
executiu, haurà de dirigir a l'administració tributària municipal, per a la tramitació, la sol·licitud
corresponent, que contindrà els requisits següents:
a) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal i domicili fiscal de
l'obligat al pagament i, si és procedent, de la persona que el represente.
b) Identificació del deute la compensació del qual se sol·licita, en què s’indique, almenys,
l’import, el concepte i la data de venciment del termini d'ingrés en període voluntari.
c) Identificació del crèdit reconegut per la hisenda municipal a favor del sol·licitant, la
compensació del qual s'oferix, en què s’indique l’import i el concepte. El deute i el crèdit han
de correspondre al mateix deutor.
d) Declaració expressa de no haver sigut transmés, cedit o endossat el crèdit a una altra
persona.
A la sol·licitud de compensació, s'adjuntaran els documents següents:
a) Si el deute, la compensació del qual se sol·licita, ha sigut determinat per mitjà
d'autoliquidació, model oficial d'autoliquidació, degudament emplenat, llevat que l'interessat
no estiga obligat a presentar-lo perquè estiga ja en poder de l'administració, en este cas
assenyalarà el dia i el procediment en què el va presentar.
b) Certificat que reflectisca l'existència del crèdit reconegut, pendent de pagament, o justificant
de la sol·licitud, i de la suspensió, a instància de l'interessat, dels tràmits per a l’abonament fins
que es comunique la resolució del procediment de compensació.
Si el crèdit oferit en compensació deriva d'un ingrés indegut per qualsevol tribut, en compte del
certificat anterior s'acompanyarà còpia de l'acte, resolució o sentència que el reconega.
2. Quan la sol·licitud de compensació es presente en període voluntari, si al terme del termini
esmentat està pendent de resolució, no s'iniciarà el període executiu per l'import concorren
entre deute i crèdit oferit, la qual cosa no impedirà, si és procedent, la meritació dels interessos
de demora que puguen correspondre fins a la data de reconeixement del crèdit o, si és
procedent, fins a la data de la resolució denegatòria.
3. Si la sol·licitud es va presentar en període voluntari i es dicta resolució denegatòria,
depenent que esta resolució es notifique entre els dies 1 i 15 de cada mes o entre el 16 i l'últim
de cada mes, l'obligat al pagament haurà d'ingressar el deute, junt amb els interessos meritats
fins a la data de la resolució, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes o
fins al 5 del mes següent. Si transcorre esta termini i no es produïx l'ingrés del deute i els
interessos, s'exigirà la quantitat pendent pel procediment d'apremi.
Si la compensació se sol·licita en període executiu i es denega, es continuarà el procediment
d'apremi.
4. La sol·licitud de compensació no impedirà la sol·licitud d'ajornaments o fraccionaments del
deute restant.
5. La resolució haurà d'adoptar-se i notificar-se en el termini de sis mesos comptats des de
l'endemà que la sol·licitud va tindre entrada en el registre de l'òrgan administratiu competent
per a la tramitació.
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Si transcorre este termini sense que recaiga resolució, els interessats podran considerar
desestimada la sol·licitud als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució
expressa.
6. L'extinció del deute es produirà amb efectes de la presentació de la sol·licitud o quan es
complisquen els requisits exigits per als deutes i els crèdits, si eixe moment és posterior a la
presentació. Quan s’adopte l'acord de compensació, es declararan extingits els deutes i crèdits
en la quantitat concurrent. Este acord es notificarà a l'interessat i servirà com a justificant de
l'extinció del deute.
Article 48: Condonació.
Els deutes tributaris només podran ser objecte de condonació en virtut de la llei, en la quantia i
amb els requisits que esta determine.
Article 49: Baixa provisional per insolvència .
1. Els deutes tributaris que no hagen pogut fer-se efectius en els respectius procediments de
recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa
en comptes en la quantia procedent, per mitjà de la declaració del crèdit com a incobrable, total
o parcial, fins que no es rehabiliten dins del termini de prescripció.
2. El deute tributari s'extingirà si, després de véncer el termini de prescripció, no s'ha
rehabilitat.
3. Crèdits incobrables: Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat
procedimental amb el d'eficàcia administrativa, s'establixen els requisits i les condicions que
hauran de verificar-se amb caràcter previ a la proposta de declaració de crèdits incobrables.
La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i de les característiques del
deute. S’hi distinguiran els supòsits següents:
d)

Expedients per deutes acumulats per un import inferior a 60 euros. S'hi formularà proposta
de declaració de crèdit incobrable amb els requisits següents:

Haurà de figurar en l'expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figuren
en els valors, en el domicili que figure en la base de dades municipal, i en el domicili que
conste en el padró d'habitants.

d.1)

En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l'apartat
anterior amb resultat negatiu, ja siga per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb
dos intents de notificació, s'hauran de publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província.

d.2)

Amb el NIF del deutor s'haurà d'acreditar l'embargament de fons, en diferents entitats
bancàries.

d.3)

e) Expedients per deutes acumulats d'import comprés entre 60 i 600 EUR. S'hi formularà
proposta de declaració de crèdit incobrable amb els requisits següents:

Haurà de figurar en l'expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figuren
en els valors, en el domicili que figure en la base de dades municipal, i en el domicili que
conste en el padró d'habitants.

e.1)
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En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l'apartat
anterior amb resultat negatiu, ja siga per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb
dos intents de notificació, es deuran publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província.

e.2)

S'haurà d'acreditar en l'expedient que el deutor no figura com a subjecte passiu en el
padró de l'Impost sobre béns immobles o en l'Impost sobre activitats econòmiques.

e.3)

Amb el NIF del deutor s'haurà d'acreditar l'embargament de fons en diferents entitats
bancàries així com l'embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.

e.4)

f) Expedients per deutes acumulats d'import superior a 600 EUR. S'hi formularà proposta de
declaració de crèdit incobrable amb els requisits següents:

Haurà de figurar en l'expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figuren
en els valors, en el domicili que figure en la base de dades municipal, i en el domicili que
conste en el padró d'habitants.

f.1)

En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l'apartat
anterior amb resultat negatiu, ja siga per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb
dos intents de notificació, s'hauran de publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
província.

f.2)

S'haurà d'acreditar en l'expedient que el deutor no figura com a subjecte passiu en el
padró de l'Impost sobre béns immobles o en l'Impost sobre activitats econòmiques.

f.3)

Amb el NIF del deutor s'haurà d'acreditar l'embargament de fons, en diferents entitats
bancàries així com l'embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.

f.4)

S'haurà d'acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Registre de la
Propietat.
f.5)

Als efectes de determinar la quantia a què es referixen els apartats anteriors, es computaran
tots els deutes per un contribuent que queden pendents de pagament i sempre que s'haja dictat
la providència de constrenyiment.
Article 50 Drets econòmics de baixa quantia.
1.- D'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei General Pressupostària, s'autoritza l'òrgan
competent de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA perquè puga disposar la noliquidació o, si és el cas, l'anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions de
què resulten deutes inferiors a la quantia que estime i fixe com a insuficient per a la cobertura
del cost que la seua exacció i recaptació representen.
En qualsevol cas i llevat que l'ordenança fiscal reguladora d'un determinat tribut dispose una
quantia específica diferent, s'aplicara el següent:
a).- No es liquidaran valors- rebuts corresponents a tributs periòdics de notificació col·lectiva,
la quota tributària del qual anual integra siga igual o inferior a 2 euros.
b).- No es liquidaran valors-liquidacions corresponents a tributs no periòdics i que no siguen de
notificació col·lectiva, la quota tributària dels quals integra siga igual o inferior a 2 euros, amb

104

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

l'excepció de les liquidacions corresponents a prorratejos, així com les que s'exigisquen en
règim d'autoliquidació.
2.- Es donaran de baixa en comptabilitat els deutes integrats en un expedient executiu l'import
total del qual, exclòs el recàrrec de constrenyiment, no excedisca de 20 euros, sempre que
s'acredite que no es pot compensar el deute, bé per no existir crèdits reconeguts per acte
administratiu ferm de la Hisenda Municipal a favor del mateix subjecte passiu, bé per estar
endossat el crèdit a favor d'un tercer amb coneixement del Servici de Comptabilitat Municipal.
Caldrà, així mateix, provar que el deutor ha resultat desconegut en el domicili que figura en el
títol executiu corresponent o en qualsevol altre domicili de què tinga coneixement la
Recaptació Municipal.
3.- S'anul·laran, si és el cas, i seran baixa en comptabilitat els deutes pendents en els expedients
executius en què després d'aplicades les quantitats corresponents dels embargaments practicats,
reste per pagar, per la suma de tots els conceptes que conformen el deute, un import inferior a 6
euros.
Així mateix, no es practicaran liquidacions per interessos de demora, excepte en els supòsits
previstos en les lletres c) i f) de l'apartat 1 de l'article 17, quan els meritats siguen inferiors a 6
euros i hagen de ser notificats amb posterioritat a la liquidació del deute principal. Als efectes
de la determinació d'este límit, s'acumularà el total d'interessos meritats pel subjecte passiu,
encara que es tracte de deutes o períodes impositius distints, si porten la seua causa d'un mateix
expedient.
L'anterior s'entén sense perjuí del que disposa l'article 104 respecte dels deutes apremiats.
SECCIÓ 5a GARANTIES DEL DEUTE TRIBUTARI
Article 51 Dret de prelació.
1. La hisenda municipal tindrà prelació per al cobrament dels crèdits tributaris vençuts i no
satisfets quan concórrega amb altres creditors, excepte que es tracte de creditors de domini,
penyora, hipoteca o un altre dret real degudament inscrit en el registre corresponent, amb
anterioritat a la data en què es faça constar en este el dret de la hisenda municipal.
2. En cas de conveni concursal, els crèdits tributaris a què afecte el conveni, inclosos els
derivats de l'obligació de realitzar pagaments a compte, quedaran sotmesos al que establix la
Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
Article 52 Hipoteca legal tàcita.
En els tributs que graven periòdicament els béns o drets inscriptibles en un registre públic o els
seus productes directes, certs o presumptes, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats
locals tindran preferència sobre qualsevol altre creditor o adquirent, encara que estos hagen
inscrit els seus drets, per al cobrament dels deutes meritats i no satisfets corresponents a l'any
natural en què s'exigisca el pagament i a l'immediat anterior.
Article 53: Afecció de béns.
Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran
subsidiàriament amb ells, per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga.
Article 54: Mesures cautelars.
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Per assegurar el cobrament del deute tributari, l'administració podrà adoptar mesures cautelars
de caràcter provisional quan existisquen indicis racionals que, en un altre cas, el cobrament
esmentat es voria frustrat o greument dificultat, conforme al que disposen els articles 81, 146 i
162 de la Llei General Tributària.
TÍTOL III. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS
CAPÍTOL I. Principis generals
Article 55: Àmbit de l'aplicació dels tributs.
1. L'aplicació dels tributs comprén totes les activitats administratives dirigides a la informació i
assistència als obligats tributaris i a la gestió, inspecció i recaptació, així com les actuacions
dels obligats en l'exercici dels seus drets o en el compliment de les seues obligacions
tributàries.
2. Les funcions d'aplicació dels tributs s'exerciran de forma separada a la de resolució de les
reclamacions economicoadministratives que s'interposen contra els actes dictats per
l'administració tributària municipal.
3. L'aplicació dels tributs es desenvoluparà a través dels procediments administratius de gestió,
inspecció, recaptació i els altres que s'establisquen.
Article 56: Deure d'informació i assistència als obligats tributaris.
1. L'administració tributària municipal haurà de prestar als obligats tributaris la informació
necessària i l’assistència sobre els seus drets i obligacions.
2. L'activitat a què es referix l'apartat anterior s'instrumentarà, entre altres, a través de les
actuacions següents:
a) Publicació de textos actualitzats de les normes tributàries.
b) Comunicacions i actuacions d'informació efectuades pels servicis destinats a l'efecte en
l'òrgan de gestió tributària.
c) Respostes consultes escrites.
d) Actuacions prèvies de valoració.
e) Assistència als obligats en la realització de declaracions, autoliquidacions i declaracions
tributàries.
Article 57: Consultes tributàries escrites.
1. Podran formular consultes tributàries escrites a l'administració tributària municipal, per si o
per mitjà de representant, en els termes previstos en esta ordenança, els subjectes següents:
a) Els obligats tributaris a què es referix l'article 20 d'esta ordenança.
b) Els col·legis professionals, les cambres oficials, les organitzacions patronals, els sindicats,
les associacions de consumidors, les associacions o fundacions que representen interessos de
persones amb discapacitat, les associacions empresarials i lesorganitzacions professionals, així
com les federacions que agrupen organismes o entitats mencionats, quan es referisquen a
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qüestions que afecten la generalitat dels membres o associats.
2. Les consultes tributàries escrites, hauran de referir-se, necessàriament, al règim, la
classificació o la qualificació tributàries que es troben dins de l'àmbit competencial de
l'administració tributària municipal.
3. Les consultes tributàries escrites es formularan abans de la finalització del termini establit
per a l'exercici dels drets, la presentació de declaracions o autoliquidacions o el compliment
d'altres obligacions tributàries.
La presentació i resposta de les consultes no interromprà els terminis establits en les normes
tributàries per al compliment de les obligacions tributàries.
4. L'administració tributària municipal procedirà a arxivar, amb notificació a l'interessat,
aquelles consultes tributàries que no reunisquen els requisits establits en este article i no siguen
esmenades en el termini de deu dies.
5. Les consultes tributàries es formularan per escrit, dirigit a l'òrgan de gestió tributària pels
subjectes determinats i en els terminis assenyalats en esta ordenança. S’hi farà constar, en tot
cas:
a.) Nom i cognoms o raó social, número d'identificació fiscal i domicili de l'interessat.
En el cas que s'actue per mitjà de representant, es farà constar esta circumstància i
s'inclourà, igualment, la identificació completa d'este.
b.) Antecedents i circumstàncies del cas, identificant, clarament, l'objecte de la
consulta.
c.) Les altres dades, elements i documents que puguen contribuir a la formació del juí
per part de l'administració municipal.
d.) Lloc, data i firma de l'escrit.
6. Després de rebre l'escrit de consulta, l'òrgan de gestió tributària competent per a la resposta
de la consulta, podrà requerir als interessats perquè aporten tots els documents que calquen per
a la resposta i podran demanar, al mateix temps, la col·laboració d'altres centres directius i
organismes que considere necessaris per a la formació del criteri aplicable al cas.
7. Dins del termini de sis mesos des de la presentació, l'administració haurà de respondre per
escrit les consultes tributàries que reunisquen els requisits. El transcurs d’este termini de sis
mesos, sense que la consulta haja sigut objecte de resposta, no implicarà l'acceptació dels
criteris expressats en l'escrit.
8. La resposta a les consultes tributàries escrites formulades davant de l'administració tributària
municipal, vincularà tots els òrgans d’esta encarregats de l'aplicació dels tributs en la seua
relació amb el consultant.
Els criteris mencionats hauran, així mateix, de ser aplicats, per l'administració tributària
municipal respecte a qualsevol obligat, sempre que existisca identitat entre els fets i
circumstàncies de l’obligat i els que s'incloguen en la resposta a la consulta.
No obstant això, els criteris establits en les respostes a les consultes tributàries formulades no
vincularan a l'administració tributària municipal en els supòsits següents:
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a) Quan la legislació o jurisprudència aplicables al cas hagen sigut objecte de
modificació.
b) Quan les consultes hagen sigut formulades, en el termini a què es referix l'apartat 3
d'este article i plantegen qüestions relacionades amb l'objecte o tramitació d'un
procediment, recurs o reclamació iniciat amb anterioritat.
La resposta a les consultes tributàries escrites tindrà caràcter informatiu i l'obligat tributari no
podrà entaular cap recurs contra la resposta, sense perjuí de què es puga interposar contra l'acte
o actes administratius que es dicten posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la
resposta.
CAPÍTOL II. Normes comunes a les actuacions i procediments tributaris
Article 58: Regulació de les actuacions i procediments tributaris.
Les actuacions i els procediments d'aplicació dels tributs, en l'àmbit de l'administració
tributària municipal, es regularan:
a) Per les normes especials establides en la Llei General Tributària i en el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per esta ordenança i les ordenances fiscals
específiques de cada tribut, així com per les normes procedimentals arreplegades en
altres lleis tributàries i en la seua normativa reglamentària de desenrotllament.
b) Supletòriament, per les disposicions generals dels procediments administratius.
SECCIÓ 1a: FASES DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
Article 59: Iniciació
1. Les actuacions i els procediments tributaris podran iniciar-se, d'ofici o a instància de l'obligat
tributari, per mitjà d'autoliquidació, declaració, comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà
previst, amb caràcter general, en la normativa tributària.
2. Els documents d'iniciació de les actuacions hauran d'incloure, en tot cas, el nom i cognoms o
raó social i el número d'identificació fiscal de l'obligat tributari i, si és procedent, de la persona
que el represente.
3. L'administració tributària municipal, en els supòsits en què es produïsca la tramitació
massiva d'actuacions i procediments tributaris, adoptarà els models i els sistemes normalitzats
d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o altres que es necessiten.
Article 60: Desplegament de les actuacions i procediments tributaris.
1. En el desplegament de les actuacions i procediments tributaris, l'administració tributària
municipal facilitarà, en tot moment, als obligats tributaris, l'exercici dels seus drets i el
compliment de les seues obligacions, en els termes previstos en els apartats següents.
2. Els obligats tributaris poden refusar la presentació dels documents que no resulten exigibles
per la normativa tributària i d'aquells que hagen sigut prèviament presentats per ells mateixos i
que es troben en poder de l'administració tributària municipal. No obstant això, podrà requerirse a l'interessat, per a la ratificació de dades específiques, propis o de tercers, prèviament
aportats.
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3. Les actuacions de l'administració tributària municipal en els procediments d'aplicació dels
tributs es documentaran en comunicacions, diligències i informes, segons la definició que en fa
la Llei General Tributària, sense perjuí d'altres documents previstos en la regulació específica
de cada procediment.
4. En els procediments tributaris es podrà prescindir del tràmit d'audiència previ a la proposta
de resolució, en els supòsits següents:
a) En el procediment d'inspecció, quan se subscriguen actes amb acord.
b) Quan l'interessat renuncie a este.
c) Quan les normes reguladores dels distints procediments prevegen un tràmit
d'al·legacions posterior a esta proposta de resolució.
d) Quan no figuren en el procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució altres
fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat.
En el supòsit previst en l'apartat c), l'expedient es posarà de manifest en el tràmit d'al·legacions.
El tràmit d'al·legacions tindrà una duració no inferior a 10 dies ni superior a 15.
Article 61: La prova en els procediments tributaris.
1. Per a la pràctica de la prova en els procediments tributaris, no serà necessària l'obertura d'un
període específic ni la comunicació prèvia de les actuacions als interessats.
2. En els procediments d'aplicació dels tributs, qui faça valdre el seu dret haurà de provar-ne
els fets constitutius.
3. Esta obligació s'entén complida si es designen de mode concret els elements de prova que
estan en poder de l'administració tributària municipal.
Article 62: Mitjans i valoració de la prova.
En els procediments tributaris s'aplicaran, les normes que sobre mitjans i valoració de prova es
contenen en el Codi Civil i en la Llei d'Enjudiciament Civil, llevat que la llei establisca una
altra cosa.
Article 63: Valor probatori de les diligències.
1. Les diligències esteses en el curs de les actuacions i els procediments tributaris tenen
naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que en motiven la formalització, llevat
que s'acredite el contrari.
2. Els fets continguts en les diligències i acceptats per l'obligat tributari objecte del
procediment, així com les seues manifestacions, es presumixen certs i només podran rectificarse per estos per mitjà de prova que van incórrer en error de fet.
Article 64: Presumpcions en matèria tributària.
1. Les presumpcions establides per les normes tributàries poden destruir-se, per mitjà de prova
en contra, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei expressament ho prohibisca.
2. Perquè les presumpcions no establides per les normes siguen admissibles com a mitjà de
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prova, és indispensable que entre el fet demostrat i aquell que es tracte de deduir hi haja un
enllaç precís i directe segons les regles del criteri humà.
3. L'administració tributària municipal podrà considerar com a titular de qualsevol bé, dret,
empresa, servici, activitat, explotació o funció a qui figure com tal en un registre fiscal o en
altres de caràcter públic, excepte prova en contra.
4. Les dades i elements de fet consignats en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions i
la resta de documents presentats pels obligats tributaris es presumixen certs per a ells i només
podran rectificar-se per estos per mitjà de prova en contra.
Article 65: Terminació dels procediments tributaris.
1. Posarà fi als procediments tributaris, la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es
fonamente la sol·licitud, la impossibilitat material de continuar-los per causes sobrevingudes, la
caducitat, el compliment de l'obligació que haguera sigut objecte de requeriment o qualsevol
altra causa prevista en l'ordenament tributari.
2. Tindrà la consideració de resolució, la resposta efectuada de forma automatitzada per
l'administració tributària municipal en aquells procediments en què estiga prevista esta forma
de terminació.
SECCIÓ 2a: LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Article 66: Concepte i classes.
1. La liquidació tributària és l'acte resolutori per mitjà del qual, l'òrgan competent de
l'administració tributària municipal realitza les operacions de quantificació necessàries i
determina l'import del deute tributari o de la quantitat que, si és procedent, resulte a tornar o a
compensar, d'acord amb la normativa tributària.
L'administració tributària municipal no estarà obligada a ajustar les liquidacions a les dades
consignades pels obligats tributaris en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions,
sol·licituds o qualsevol altre document.
2. Les liquidacions tributàries dictades per l'administració tributària municipal, podran ser
provisionals o definitives.
Article 67: Liquidacions definitives.
Tindran la consideració de definitives les practicades en el procediment inspector prèvia
comprovació i investigació de la totalitat dels elements de l'obligació tributària, excepte el que
disposa l'apartat 4, de l'article 101 de la Llei General Tributària.
Així mateix, es consideraran definitives, qualsevol que siga el procediment d'aplicació de
tributs de què resulten, les liquidacions que, prèvia comprovació de la totalitat dels elements
que integren el deute tributari per mitjà de la utilització de quantes dades i documents siguen
necessaris per a la seua determinació, es notifiquen amb expressió del seu caràcter de
definitiva.
Article 68: Liquidacions provisionals.
1. Tindran la consideració de provisionals, totes aquelles liquidacions que, segons el que
110

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

establix l'article anterior, no tinguen el caràcter de definitives.
2. En particular, tindran la consideració de provisionals les liquidacions tributàries practicades
per l'administració municipal d'acord amb la qualificació, bases, valors o quotes assenyalades
per l'Estat o els seus organismes autònoms, en els tributs de gestió compartida, quan estos actes
de qualificació o fixació de bases, valors o quotes hagen sigut dictats sense la prèvia
comprovació del fet imposable o de les circumstàncies determinants de la respectiva
qualificació, valoració o assenyalament de quotes, per l'administració competent.
3. Així mateix, tindran caràcter provisional les liquidacions notificades individualment o, en el
cas de tributs de cobrament periòdic per rebut, col·lectivament, que continguen el
reconeixement implícit de beneficis fiscals que estiguen condicionats al compliment de certes
condicions futures o a l'efectiva concurrència de determinats requisits no comprovats en el
procediment en què es van dictar. Es podrà comprovar en un posterior procediment en els
termes de l'apartat 3 de l'article 79 d'esta ordenança.
SECCIÓ 3a: OBLIGACIÓ DE RESOLDRE I TERMINIS DE RESOLUCIÓ
Article 69: Obligació de resoldre i motivació.
1. L'administració tributària municipal està obligada a resoldre expressament totes les
qüestions que es plantegen en els procediments d'aplicació dels tributs, així com a notificar la
resolució expressa.
2. No existirà l'obligació de resoldre expressament en els procediments relatius a l'exercici de
drets que només hagen de ser objecte de comunicació per l'obligat tributari i en els que es
produïsca la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procediment, la renúncia o el
desistiment dels interessats.
No obstant això, quan es produïsca un dels supòsits, l'administració tributària municipal estarà
obligada a respondre la petició d'aquells interessats que sol·liciten expressament la declaració
de tal circumstància.
3. En tot cas, seran motivats, amb succinta referència als fets i fonaments de dret, els actes
següents:
a) Els de liquidació.
b) Els de comprovació de valor.
c) Els que imposen una obligació.
d) Els que deneguen un benefici fiscal.
e) Els que deneguen la suspensió de l'execució dels actes d'aplicació dels tributs.
f) Quants altres es disposen en la normativa vigent.
Article 70: Terminis de resolució.
1. El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució serà el fixat per la normativa
reguladora del corresponent procediment. A falta de termini, expressament determinat, este
serà de sis mesos.
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Sense perjuí de les especialitats contingudes en esta ordenança per a cada procediment, el
termini es comptarà, amb caràcter general:
a) En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de notificació de l'acord d'inici.
b) En els procediments iniciats a instància de l'interessat, des de la data en què el document
haja tingut entrada en el registre, si ho hi ha, de l'òrgan competent per a la seua tramitació, o,
en un altre cas, quan haja tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament o en el de les
Juntes Municipals de Districte.
Queda exclòs del que disposa este apartat el procediment de constrenyiment, les actuacions del
qual podran estendre's fins al termini de prescripció del dret de cobrament.
2. Als sols efectes d'entendre complida l'obligació de notificar dins del termini màxim de
duració dels procediments, serà prou acreditar que s'ha realitzat un intent de notificació que
continga el text íntegre de la resolució.
Els períodes d'interrupció justificada i les dilacions en els procediments per causa no imputable
a l'administració tributària municipal no s'inclouran en el còmput del termini de resolució.
A estos efectes, es considerarà període d'interrupció justificada:
El temps transcorregut des que l'administració tributària municipal efectua un requeriment a
l'interessat, fins a la data en què la documentació requerida és aportada, en aquells casos en què
la documentació exigida haja d'haver-la presentat l'obligat tributari en els termes establits en la
normativa reguladora de cada tribut o en aquells altres en què les dades o documents resulten
necessaris per a dictar resolució.
Article 71: Efectes de la falta de resolució expressa.
1. En els procediments iniciats a instància de part, el venciment del termini màxim sense haverse notificat resolució expressa, produirà els efectes que s'establisquen en la normativa
reguladora.
En aquells casos en què no s'establisquen els efectes de la falta de resolució expressa, els
interessats podran entendre estimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, excepte
les formulades en els procediments de l'exercici del dret de petició a què es referix l'article 29
de la Constitució i en els d'impugnació d'actes i disposicions, en què el silenci tindrà efecte
desestimatori.
No obstant això, hauran d'entendre's desestimats per silenci, o esperar a la seua resolució
expressa, les sol·licituds presentades per a l'obtenció de beneficis fiscals, les presentades per al
reconeixement del dret a devolucions tributàries o d'ingressos indeguts i les del reembossament
del cost de les garanties.
Quan es produïsca la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat tributari,
l'administració tributària municipal li advertirà que, després de transcórrer tres mesos, podrà
declarar-ne la caducitat.
2. En els procediments iniciats d'ofici, el venciment del termini màxim establit sense que s'haja
notificat resolució expressa, produirà els efectes que, per a cada procediment, es determinen.
A falta de regulació expressa, es produiran els efectes següents:
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a) Si es tracta de procediments de què poga derivar-se el reconeixement o, si és procedent, la
constitució de drets o altres situacions jurídiques individualitzades, els obligats tributaris
podran entendre desestimats, per silenci administratiu, els possibles efectes favorables derivats
del procediment.
b) En els procediments susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, es
produirà la caducitat del procediment.
3. Si es produïx la caducitat, esta serà declarada, d'ofici o a instància de l'interessat i s’ordenarà
l'arxiu de les actuacions.
La caducitat esmentada no produirà, per si sola, la prescripció dels drets de l'administració
tributària municipal, qui podrà iniciar novament el procediment dins del termini de prescripció,
ni es consideraran requeriments administratius als efectes del que preveu l'apartat 1 de l'article
18 d'esta ordenança.
Les actuacions realitzades en el curs d'un procediment caducat, així com els documents i altres
elements de prova obtinguts en el procediment esmentat, en conservaran la validesa i l'eficàcia
a efectes probatoris en altres procediments iniciats o que puguen iniciar-se amb posterioritat en
relació amb este o un altre obligat tributari.
SECCIÓ 4a. NOTIFICACIONS
Article 72: Notificacions en matèria tributària.
El règim de notificacions serà el previst en les normes administratives generals, amb les
especialitats establides en la Llei General Tributària i en les altres normes reguladores dels
tributs en l'àmbit local.
Article 73: Lloc de pràctica de les notificacions.
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es practicarà en el lloc
assenyalat a l'efecte per l'obligat tributari o el seu representant o, si no n'hi ha, en el que conste
com a domicili fiscal d'un o un altre.
2. En els procediments iniciats d'ofici, la notificació podrà practicar-se en el que conste com a
domicili fiscal de l'obligat tributari o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc on
s'exercisca l'activitat econòmica o, en qualsevol altre, adequat a tal fi.
Article 74: Persones legitimades per a rebre les notificacions.
1. Quan la notificació es practique en el lloc assenyalat a l'efecte per l'obligat tributari o el seu
representant, o en el domicili fiscal d'un o un altre, si no es troben presents en el moment de
l'entrega, podrà fer-se càrrec d'esta qualsevol persona que es trobe en el lloc o domicili
esmentat i faça constar la seua identitat, així com els empleats de la comunitat de veïns o de
propietaris on radique el lloc assenyalat a efectes de notificacions o el domicili fiscal de
l'obligat o el seu representant.
2. El rebuig de la notificació realitzat per l'interessat o el seu representant implicarà que esta es
tinga per efectuada.
Article 75: Notificació per compareixença.
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1. Quan no siga possible efectuar la notificació a l'obligat tributari o al seu representant, per
causes no imputables a l'administració i intentada, almenys, dos vegades en el domicili fiscal, o
en el designat per l'interessat, si es tracta d'un procediment iniciat a sol·licitud d'este, es faran
constar en l'expedient les circumstàncies dels intents de notificació.
Serà prou un sol intent quan el destinatari conste com a desconegut en este domicili o lloc. En
este cas, se citarà l'obligat o el seu representant per a ser notificats per compareixença, per
mitjà d'anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cada interessat, en el «Butlletí
Oficial de la Província». La publicació esmentada s'efectuarà els dies 5 i 20 de cada mes o, si
és procedent, el dia immediat hàbil posterior.
Estos anuncis podran exposar-se, així mateix, en els llocs destinats a l'efecte als ajuntaments
corresponents a l'últim domicili conegut En el cas que l'últim domicili fiscal conegut radique
en l'estranger, l'anunci es podrà exposar en el consolat o en la secció consular de l'ambaixada
corresponent.
L'administració tributària podrà dur a terme els anteriors anuncis per mitjà de l'ocupació i
utilització dels mitjans informàtics, electrònics i telemàtics en els termes que es prevegen.
2. En la publicació en el «Butlletí Oficial de la Província» es farà constar la relació de
notificacions pendents amb indicació de l'obligat tributari o el seu representant, el procediment
que les motiva, l'òrgan competent de la tramitació i el lloc i termini en què el destinatari
d'estes, haurà de comparéixer per a ser notificat.
En tot cas, la compareixença haurà de tindre lloc en el termini de 15 dies naturals, comptats des
del següent al de la publicació de l'anunci en el «Butlletí Oficial de la Província». Després de
transcórrer el termini esmentat sense comparéixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els
efectes legals l'endemà al del venciment del termini assenyalat.
3. Quan l'inici d'un procediment o qualsevol dels seus tràmits s'entenguen notificats per no
haver comparegut l'obligat tributari o el seu representant, se li tindrà per notificat de les
successives actuacions i diligències del procediment, i es mantindrà el dret que l’assistix a
comparéixer en qualsevol moment d'este, excepte les liquidacions que es dicten en el
procediment i els acords d'alienació de béns embargats, que hauran de ser notificats d'acord
amb el que establix esta secció.
Article 76: Notificació de les liquidacions tributàries.
1. Les liquidacions tributàries hauran de ser notificades als obligats tributaris en els termes
assenyalats en esta secció.
2. Les liquidacions tributàries es notificaran, amb expressió de:
a) La identificació de l'obligat tributari.
b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari.
c) La motivació d'estes, quan no s'ajusten a les dades consignades per l'obligat tributari o
interpretació de la normativa realitzada per este, amb expressió dels fets i elements essencials
que les originen, així com dels fonaments de dret.
d) Els mitjans d'impugnació que puguen ser exercits, òrgan davant el qual hagen de presentarse i termini per a la seua interposició.
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e) El lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.
f) El seu caràcter de provisional o definitiu.
3. Reglamentàriament, podran establir-se els casos en què no serà preceptiva la notificació
expressa, sempre que l'administració així ho advertisca per escrit a l'obligat tributari o al seu
representant.
Article 77: Notificacions de les liquidacions en els tributs de venciment periòdic i
notificació col·lectiva.
1. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, després que es notifique la liquidació
corresponent a l'alta en el registre respectiu, padró o matrícula, podran notificar-se
col·lectivament les successives liquidacions, per mitjà d'edictes que així ho advertisquen.
A l'efecte, els padrons o matrícules se sotmetran, cada període, a l'aprovació de l'òrgan de
gestió tributària i, després d’aprovats, s'exposaran al públic durant un termini de quinze dies,
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el «Butlletí
Oficial de la Província».
L'exposició al públic es realitzarà al lloc indicat en l'anunci d'exposició en el «Butlletí Oficial
de la Província». Del lloc d'exposició, en tot cas, es deixarà constància, durant el temps en què
estiga exposat, en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial.
2. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions haurà de notificar-se al
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motiven, excepte
quan la modificació provinga de revaloracions de caràcter general autoritzades per les lleis.
SECCIÓ 5a.DENÚNCIA PÚBLICA
Article 78: Denúncia pública.
1. Per mitjà de la denúncia pública es podran posar en coneixement de l'administració tributària
fets o situacions que puguen ser constitutius d'infraccions tributàries o tindre transcendència
per a l'aplicació dels tributs. La denúncia pública és independent del deure col·laborar amb
l'administració tributària regulat en els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.
2. L'administració tributària municipal podrà acordar l'arxiu de la denúncia quan es considere
infundada o quan no es concreten o identifiquen prou els fets o les persones denunciades.
Es podran iniciar les actuacions que corresponguen si hi ha indicis suficients de veracitat en els
fets imputats i estos són desconeguts per a l'administració tributària. En este cas, la denúncia no
formarà part de l'expedient administratiu.
3. No es considerarà el denunciant interessat en les actuacions administratives que s'inicien
com a conseqüència de la denúncia ni se li informarà del resultat d'estes. Tampoc no estarà
legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats d’estes
actuacions.
SECCIÓ 6a. POTESTATS I FUNCIONS DE COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ
Article 79: Potestats i funcions de comprovació i investigació.
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1. L'administració tributària municipal podrà comprovar i investigar els fets, actes, elements,
activitats, explotacions, valors i la resta de circumstàncies determinants de l'obligació
tributària, per a verificar el correcte compliment de les normes aplicables a l'efecte.
2. En el desplegament de les funcions de comprovació o investigació, l'administració tributària
municipal qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l'obligat tributari, amb
independència de la prèvia qualificació que este haja donat a estos.
3. Els actes de concessió o reconeixement de beneficis fiscals que estiguen condicionats al
compliment de certes condicions futures o a l'efectiva concurrència de determinats requisits no
comprovats en el procediment en què es van dictar, tindran caràcter provisional.
L'administració tributària municipal podrà comprovar, en un posterior procediment d'aplicació
dels tributs, la concurrència d’estes condicions o requisits i, si és procedent, regularitzar la
situació tributària de l'obligat, sense necessitat de procedir a la prèvia revisió dels actes
esmentats, en els termes previstos en el títol VII d'esta ordenança.
CAPÍTOL III. ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS
Article 80: La gestió tributària.
Les actuacions i l'exercici de les funcions pròpies de la gestió tributària, en els termes
assenyalats en la Llei General Tributària, es realitzaran d'acord amb el que establix esta llei,
amb les especialitats pròpies de l'àmbit local previstes en la normativa tributària local i en esta
ordenança.
Article 81: Publicació dels concerts.
1. L’Ajuntament publicarà quins són els tributs, conceptes o epígrafs que puguen ser matèria
de concert.
2. Les bases de regulació dels concerts, si no figuren de forma expressa en l'ordenança fiscal
que corresponga al tribut, epígraf o concepte que s'haja de concertar, es detallaran per a
cadascun d'ells en el moment de la publicació.
Article 82: Iniciació de la gestió tributària.
D'acord amb el que preveu la normativa tributària, la gestió tributària s'iniciarà:
a) A instància de l'obligat tributari, per mitjà de sol·licitud, autoliquidació, o qualsevol classe
de declaració.
b) D'ofici per l'administració tributària municipal.
SECCIÓ 2a. PROCEDIMENTS ORDINARIS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL
Article 83: Procediment iniciat per mitjà d'autoliquidació.
1. Les autoliquidacions són declaracions en què els obligats tributaris, a més de comunicar a
l'administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres de contingut
informatiu, realitzen per si mateixos les operacions de qualificació i quantificació necessàries
per a determinar i ingressar l'import del deute tributari o, si és procedent, determinar la
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quantitat que resulte a tornar o a compensar.
2. Els obligats tributaris podran presentar autoliquidacions complementàries o declaracions
complementàries o substitutives, en els termes establits en l'article 122 de la Llei General
Tributària.
3. Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris podran ser objecte de verificació i
comprovació per l'administració tributària municipal, d'ofici o a instància dels obligats
tributaris, els que podran promoure la rectificació d'aquelles autoliquidacions per ells
presentades que, consideren, han perjudicat els seus interessos legítims o quan resulte una
quantitat superior o inferior a la ingressada per l'autoliquidació la rectificació de la qual es
pretén.
En aquells casos en què resulte una quantitat inferior a la ingressada, la rectificació podrà
instar-se per l'obligat tributari per mitjà de la presentació d'una autoliquidació. S’hi haurà de
quantificar el deute sense ingrés, del qual resulte una quantitat a tornar, per mitjà de la
presentació d'una sol·licitud de devolució o per mitjà de la presentació d'una comunicació de
dades.
4. Quan la rectificació d'una autoliquidació origine una devolució derivada de la normativa del
tribut i hagen transcorregut sis mesos sense que s'haja ordenat el pagament per causa imputable
a l'administració tributària, esta abonarà l'interés de demora sobre l'import de la devolució que
corresponga, sense necessitat de que l'obligat ho sol·licite. A estos efectes, el termini de sis
mesos començarà a comptar-se a partir de la finalització del termini per a la presentació de
l'autoliquidació o, si este ha conclòs, a partir de la presentació de la sol·licitud de rectificació.
Quan la rectificació d'una autoliquidació origine la devolució d'un ingrés indegut,
l'administració tributària abonarà, així mateix, l'interés de demora.
5. Si com a conseqüència de la comprovació efectuada ha de rectificar-se l'autoliquidació
presentada, l'administració practicarà la liquidació o liquidacions que corresponguen, junt amb
els recàrrecs i interessos que corresponguen si és procedent, o efectuarà les devolucions que
resulten d'acord amb el procediment que s'aplique.
Article 84: Procediment iniciat per mitjà de declaració.
1. Es considerarà declaració tributària tot document presentat davant de l'administració
tributària on es reconega o manifeste la realització de qualsevol fet rellevant per a l'aplicació
dels tributs.
La presentació d'una declaració no implica acceptació o reconeixement per l'obligat tributari de
la procedència de l'obligació tributària.
2. Reglamentàriament, podran determinar-se els supòsits en què siga admissible la declaració
verbal o la realitzada per mitjà de qualsevol altre acte de manifestació de coneixement.
3. En els tributs en què així s'establisca, la gestió s'iniciarà per mitjà de la presentació d'una
declaració de l'obligat tributari.
4. Per a la correcta resolució del procediment, l'administració tributària municipal podrà
utilitzar les dades consignades per l'obligat tributari en la seua declaració o qualsevol altre que
estiga en el seu poder, podrà requerir l'obligat perquè aclarisca les dades consignades en la seua
declaració o que en presente justificant i podrà realitzar totes les actuacions de comprovació
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siguen necessàries.
5. Després de realitzar les actuacions de qualificació i quantificació oportunes, l'administració
tributària municipal procedirà a dictar les liquidacions que corresponguen.
6. La notificació de liquidació haurà de realitzar-se en un termini de sis mesos des de l'endemà
a la finalització del termini per a presentar la declaració.
En el cas de presentació de declaracions extemporànies, el termini de sis mesos per a notificar
la liquidació, començarà a comptar-se des de l'endemà a la presentació de la declaració.
7. En les liquidacions que es dicten en este procediment no s'exigiran interessos de demora des
de la presentació de la declaració fins a la finalització del termini per al pagament en període
voluntari, sense perjuí, si és procedent, del que disposen els articles 18 i 121 d'esta ordenança.
Article 85: Especialitat dels tributs periòdics de notificació col·lectiva.
1. Podran ser objecte de padró o matrícula els tributs en què, per la seua naturalesa, es
produïsca continuïtat de fets imposables.
En els tributs de cobrament periòdic en què la gestió corresponga íntegrament a l’Ajuntament,
l'administració tributària elaborarà el Padró o Matrícula per cada període, tenint en compte les
declaracions dels interessats i la resta de dades que es coneguen com a conseqüència de les
actuacions de comprovació i investigació. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes
passius i després de comprovades produiran la definitiva eliminació del padró amb efectes a
partir del període següent a aquell en què s’hagen presentat, excepte les excepcions que
s'establisquen en cada ordenança.
En els altres casos, l'òrgan de l'administració competent per a l'elaboració del corresponent
padró o matrícula, haurà de remetre’s, anualment, en els terminis que en cada cas
s'establisquen, a l’Ajuntament, a l'efecte de procedir-ne a l’exposició al públic, en els termes
establits en l'article 77 d'esta ordenança.
2. Als efectes previstos en l'article anterior, la gestió tributària s'entendrà iniciada en els tributs
de cobrament periòdic:
a) En els casos d'alta, amb la presentació de la corresponent declaració o autoliquidació,
segons establisca l'ordenança reguladora del tribut que es tracte, sempre que la gestió
corresponga íntegrament a l’Ajuntament.
b) En els restants casos, el primer dia de l'exposició al públic, a què es referix l'article
77 d'esta ordenança, del corresponent padró o matrícula.
En qualsevol cas, llevat que la llei dispose una altra cosa, la no inclusió en el padró o matrícula
d'un objecte tributari en un període determinat no impedirà la regularització de la situació
tributària i la notificació individual de les liquidacions corresponents a cadascun dels períodes
no prescrits, amb independència de les sancions que pertoquen i que l’administració competent
les incloga, si no ho estan ja, en futurs padrons.
3. La notificació de les liquidacions en els tributs de cobrament periòdic per rebut es durà a
terme conforme s'establix en l'article 77 d'esta ordenança.
TÍTOL IV. INSPECCIÓ
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CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 86: La inspecció tributària.
La inspecció tributària consistix a l'exercici de les funcions administratives dirigides a:
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment
de què siguen ignorats per l'administració municipal.
b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels
obligats tributaris.
c) La realització d'actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb l'aplicació dels
tributs, d'acord amb el que establixen els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.
d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i la
resta d'elements, quan siga necessària per a la determinació de les obligacions
tributàries. Hi serà d’aplicació el que disposen els articles 134 i 135 de la Llei General
Tributària esmentada.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis o
incentius fiscals i devolucions tributàries, així com per a l'aplicació de règims tributaris
especials.
f) La informació als obligats tributaris amb motiu de les actuacions inspectores sobre
els seus drets i les obligacions tributàries i la forma en què han de complir estes últimes.
g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seues actuacions de
comprovació i investigació.
h) La realització d'actuacions de comprovació limitada, conforme al que estableixen els
articles 136 a 140 de la llei esmentada.
i) L'assessorament i informe a òrgans de l'administració municipal.
j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no permanent,
que es regiran pel que disposa la normativa específica i, en defecte de regulació
expressa, per les normes del títol III, capítol IV de la Llei General Tributària, a exclusió
de l'article 149.
k) Les altres que s'establisquen en altres disposicions o se li encomanen per les
autoritats competents.
Article 87: Facultats de la Inspecció dels Tributs.
1. Les actuacions inspectores es realitzaran per mitjà de l'examen de documents, llibres,
comptabilitat principal i auxiliar, fitxers, factures, justificants, correspondència amb
transcendència tributària, bases de dades informatitzades, programes, registres i arxius
informàtics relatius a activitats econòmiques, així com per mitjà de la inspecció de béns,
elements, explotacions i qualsevol altre antecedent o informació que haja de facilitar-se a
l'administració o que siga necessari per a l'exigència de les obligacions tributàries.
2. Quan les actuacions inspectores ho requerisquen, els funcionaris que desenvolupen funcions
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d'inspecció dels tributs podran entrar en les finques, locals de negoci i en la resta d'establiments
o llocs en què s'exercisquen activitats o explotacions sotmeses a gravamen, existisquen béns
subjectes a tributació, es produïsquen fets imposables o supòsits de fet de les obligacions
tributàries o n’existisca alguna prova.
Si la persona davall la custòdia de la qual es troben els llocs mencionats en el paràgraf anterior
s'oposa a l'entrada dels funcionaris de la Inspecció dels Tributs, es necessitarà l'autorització
escrita de l'alcalde.
Quan en l'exercici de les actuacions inspectores calga entrar en el domicili constitucionalment
protegit de l'obligat tributari, s'aplicarà el que disposa l'article 113 de la Llei General
Tributària.
3. Els obligats tributaris hauran d'atendre a la Inspecció i li prestaran la deguda col·laboració en
el desenrotllament de les seues funcions.
L'obligat tributari que haja sigut requerit per la Inspecció, haurà de personar-se, per si o per
mitjà de representant, en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i
haurà d'aportar o tindre a disposició de la Inspecció la documentació i la resta d'elements
sol·licitats.
Excepcionalment, i de forma motivada, la Inspecció podrà requerir la compareixença personal
de l'obligat tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar així ho exigisca.
4. Els funcionaris que exercisquen funcions d'inspecció seran considerats agents de l'autoritat i
hauran d'acreditar-ne la condició, si són requerits per a això, fora de les oficines públiques.
Les autoritats públiques prestaran la protecció i l'auxili necessari als funcionaris per a l'exercici
de les funcions d'inspecció.
CAPÍTOL II. Documentació de les actuacions de la inspecció.
Article 88: Documentació de les actuacions de la inspecció.
1. Les actuacions de la Inspecció dels Tributs es documentaran en comunicacions, diligències,
informes i actes.
2. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció dels Tributs a fi d'arreplegar el
resultat de les actuacions inspectores de comprovació i investigació, en les quals es proposa la
regularització que s’estima procedent de la situació tributària de l'obligat o en les quals la
inspecció es declara correcta.
Article 89: Valor provatori de les actes.
1. Les actes esteses per la Inspecció dels Tributs tenen naturalesa de documents públics i fan
prova dels fets que en motiven la formalització, llevat que s'acredite el contrari.
2. Els fets acceptats pels obligats tributaris en les actes d'inspecció es presumixen certs i només
podran rectificar-se per mitjà de prova d'haver incorregut en error de fet.
CAPÍTOL III. Les actes
Article 90: Contingut de les actes.
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Les actes que documenten el resultat de les actuacions inspectores hauran de contindre,
almenys, les mencions següents:
a) El lloc i data de la formalització.
b) El nom i cognoms o raó social completa, el número d'identificació fiscal i el domicili
fiscal de l'obligat tributari, així com el nom, cognoms i número d'identificació fiscal de
la persona amb què s'entenen les actuacions i el caràcter o representació amb què
intervé en estes.
c) Els elements essencials del fet imposable o pressupòsit de fet de l'obligació tributària
i de la seua atribució a l'obligat tributari, així com els fonaments de dret en què se base
la regularització.
d) Si és procedent, la regularització de la situació tributària de l'obligat i la proposta de
liquidació que corresponga.
e) La conformitat o disconformitat de l'obligat tributari amb la regularització i amb la
proposta de liquidació.
f) Els tràmits del procediment posteriors a l'acta i, quan esta siga amb acord o de
conformitat, els recursos que procedisquen contra l'acte de liquidació derivat de l'acta,
òrgan davant del qual hagen de presentar-se i termini per a interposar-los.
g) L'existència o inexistència, en opinió de l'actuari, d'indicis de la comissió
d'infraccions tributàries.
Article 91: Classes d'actes segons la tramitació.
1. A efecte de la tramitació, les actes d'inspecció poden ser amb acord, de conformitat o de
disconformitat.
2. Quan l'obligat tributari o el seu representant es negue a rebre o subscriure l'acta, esta es
tramitarà com de disconformitat.
Article 92: Actes amb acord.
1. Quan per a l'elaboració de la proposta de regularització haja de concretar-se l'aplicació de
conceptes jurídics indeterminats, quan resulte necessària l'apreciació dels fets determinants per
a la correcta aplicació de la norma al cas concret, o quan siga necessari realitzar estimacions,
valoracions o mesuraments de dades, elements o característiques rellevants per a l'obligació
tributària que no puguen quantificar-se de forma certa, l'administració tributària, amb caràcter
previ a la liquidació del deute tributari, podrà concretar l’aplicació, l'apreciació d'aquells fets o
l'estimació, valoració o mesurament per mitjà d'un acord amb l'obligat tributari en els termes
previstos en este article.
2. Per a la subscripció de l'acta amb acord serà necessària la concurrència dels requisits
següents:
a) Autorització de l'òrgan competent per a liquidar, que podrà ser prèvia o simultània a
la subscripció de l'acta amb acord.
b) La constitució d'un depòsit, aval de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de
121

garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució, de quantia suficient per a
garantir el cobrament de les quantitats que puguen derivar-se de l'acta.
3. S'entendrà produïda i notificada la liquidació i, si és procedent, imposada i notificada la
sanció, en els termes de les propostes formulades, si transcorren 10 dies comptats des del
següent a la data de l'acta i no es notifica a l'interessat acord de l'òrgan competent per a liquidar
amb la rectificació dels errors materials que puga contindre l'acta amb acord.
Després de confirmar les propostes, el depòsit realitzat s'aplicarà al pagament d’estes
quantitats. Si s'ha presentat aval o certificat d'assegurança de caució, l'ingrés haurà de realitzarse en el termini a què es referix l'apartat 2 de l'article 62 de la Llei General Tributària, sense
possibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament.
4. El contingut de l'acta amb acord s'entendrà íntegrament acceptat per l'obligat i per
l'administració tributària. La liquidació i la sanció derivades de l'acord només podran ser
objecte d'impugnació o revisió en via administrativa pel procediment de declaració de nul·litat
de ple dret previst en l'article 217 de la llei esmentada, i sense perjuí del recurs que puga
correspondre en via contenciosa administrativa per l'existència de vicis en el consentiment.
5. La falta de subscripció d'un acta amb acord en un procediment inspector no podrà ser motiu
de recurs o reclamació contra les liquidacions derivades d'actes de conformitat o
disconformitat.
Article 93: Actes de Conformitat.
1. Quan l'obligat tributari o el seu representant manifesten la conformitat amb la proposta de
regularització que formule la Inspecció dels Tributs, es farà constar expressament esta
circumstància en l'acta.
2. S'entendrà produïda i notificada la liquidació tributària d'acord amb la proposta formulada en
l'acta si, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de l'acta, no es notifica a
l'interessat acord de l'òrgan competent per a liquidar, amb algun dels següents continguts:
a) Rectificació d’errors materials.
b) Ordre de completar l'expedient per mitjà de la realització de les actuacions que
corresponguen.
c) Confirmació de la liquidació proposada en l'acta.
d) Estimació que en la proposta de liquidació ha existit error en l'apreciació dels fets o
indeguda aplicació de les normes jurídiques i concedint a l'interessat termini
d'audiència previ a la liquidació que es practique.
3. Per a la imposició de les sancions que puguen correspondre com a conseqüència d'estes
liquidacions s'aplicarà la reducció prevista en l'apartat 1 de l'article 188 de la Llei General
Tributària.
4. Als fets i elements determinants del deute tributari respecte dels quals l'obligat tributari o el
seu representant va prestar-ne la conformitat, se’ls s'aplicarà el que disposa l'apartat 2 de
l'article 144 de la llei esmentada.
Article 94: Actes de disconformitat.
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1. Quan l'obligat tributari o el seu representant no subscriga l'acta o en manifeste la
disconformitat amb la proposta de regularització que formule la Inspecció dels Tributs, es farà
constar expressament esta circumstància en l'acta, a la qual s'adjuntarà un informe de l'actuari
en què s'exposen els fonaments de dret en què es base la proposta de regularització.
2. En el termini de 15 dies des de la data en què s'haja estés l'acta o des de la notificació d'esta,
l'obligat tributari podrà formular al·legacions.
3. Abans de dictar l'acte de liquidació, l'òrgan competent podrà acordar la pràctica d'actuacions
complementàries en els termes que es fixen reglamentàriament.
4. Després de rebre les al·legacions, l'òrgan competent dictarà la liquidació que corresponga, la
qual es notificarà a l'interessat.
CAPÍTOL IV. Disposicions especials
Article 95: Aplicació del mètode d'estimació indirecta.
1. Quan resulte aplicable el mètode d'estimació indirecta, la Inspecció dels Tributs adjuntarà a
les actes incoades per a regularitzar la situació tributària dels obligats tributaris, un informe
raonat sobre:
a) Les causes determinants de l'aplicació del mètode d'estimació indirecta.
b) La situació de la comptabilitat i dels registres obligatoris de l'obligat tributari.
c) La justificació dels mitjans elegits per a la determinació de les bases, els rendiments
o les quotes.
d) Els càlculs i les estimacions efectuats en virtut dels mitjans elegits.
2. L'aplicació del mètode d'estimació indirecta no requerirà acte administratiu previ que el
declare, però en els recursos i les reclamacions que procedisquen contra els actes i liquidacions
resultants podrà plantejar-se la procedència de l'aplicació del mètode esmentat.
Article 96: Informe preceptiu per a la declaració del conflicte en l'aplicació de la norma
tributària.
1. D'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei General Tributària, perquè la Inspecció
dels Tributs puga declarar el conflicte en l'aplicació de la norma tributària, haurà d'emetre's
prèviament un informe favorable de la Comissió consultiva que es constituïsca, en els termes
establerts reglamentàriament per dos representants de l'òrgan competent per a respondre les
consultes tributàries escrites. Un d’ells farà de president, i dos representants de l'administració
tributària actuant.
2. Quan l'òrgan actuant estime que poden concórrer les circumstàncies previstes en l'apartat 1
de l'article 15 de la llei esmentada, ho comunicarà a l'interessat, i li concedirà un termini de 15
dies perquè presente al·legacions i aporte o propose les proves que estime procedents.
Després de rebre les al·legacions i de practicar, si és procedent, les proves que calguen, l'òrgan
actuant remetrà l'expedient complet a la comissió consultiva.
3. El temps transcorregut des que es comunique a l'interessat la procedència de sol·licitar
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l'informe preceptiu fins a la recepció de l’informe esmentat per l'òrgan d'inspecció, serà
considerat com a interrupció justificada del còmput del termini de les actuacions inspectores
previst en l'article 150 de la Llei General Tributària esmentada.
4. El termini màxim per a emetre l'informe serà de tres mesos des de la remissió de l'expedient
a la comissió consultiva. El termini assenyalat podrà ser ampliat per mitjà d'acord motivat de la
comissió consultiva, sense que l’ampliació puga excedir un mes.
5. Després de transcórrer el termini a què es referix l'apartat anterior sense que la comissió
consultiva emeta l'informe, es reprendrà el còmput del termini de duració de les actuacions
inspectores i es mantindrà l'obligació d'emetre l’informe esmentat, encara que es podran
continuar les actuacions i, si és procedent, dictar liquidació provisional respecte als altres
elements de l'obligació tributària no relacionats amb les operacions analitzades per la comissió
consultiva.
6. L'informe de la comissió consultiva vincularà l'òrgan d'inspecció sobre la declaració del
conflicte en l'aplicació de la norma.
7. L'informe i els altres actes dictats en aplicació del que disposa este article no seran
susceptibles de recurs o reclamació, però en els que s'interposen contra els actes i les
liquidacions resultants de la comprovació, podrà plantejar-se la procedència de la declaració
del conflicte en l'aplicació de la norma tributària.
TÍTOL V. RECAPTACIÓ
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 97: Òrgans de gestió de recaptació.
1. La gestió de recaptació dels tributs del municipi de SIMAT DE LA VALLDIGNA es durà a
terme per l'òrgan de recaptació adscrit a la «Tresoreria Municipal».
2. Són col·laboradores del servici de recaptació, les entitats de crèdit autoritzades per a
l'obertura de comptes restringits de recaptació.
3. Els pagaments de tributs periòdics que siguen objecte de notificació col·lectiva hauran de
realitzar-se en qualsevol de les entitats de crèdit autoritzades.
4. Els pagaments de liquidacions individuals notificades, així com els que resulten
d'autoliquidacions formulades pels propis obligats tributaris, es realitzaran en qualsevol de les
entitats de crèdit autoritzades.
Article 98: Recaptació dels deutes.
1. La recaptació dels deutes tributaris i de les sancions tributàries que puguen imposar-se
d'acord amb el títol VI d'esta ordenança, podrà realitzar-se en període voluntari o en període
executiu.
2. El pagament en període voluntari haurà de fer-se dins dels terminis que determinen els
apartats 1 i 2 de l'article següent d'esta ordenança.
3. Els deutes no satisfets en període voluntari es faran efectius en via de constrenyiment, quan
s’inicie el període executiu.
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Article 99: Terminis d'ingrés.
1. En el cas de deutes resultants de liquidacions practicades per l'administració, el pagament en
període voluntari haurà de fer-se en els terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no és hàbil,
fins a l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació, fins al dia cinc del segon mes posterior o, si este
no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
c) Respecte a la cobrança dels tributs que es gestionen per mitjà de padrons-rebut, i que
este ajuntament te delegada en el Servei de Recaptació de la Diputació de Valencia, i a fi
que l'ingrés dels recursos en la Tresoreria Municipal es realitze de forma harmònica
durant l'exercici i que els contribuents vegen distribuït, així mateix, durant l'any, el
pagament de les seues obligacions, en principi, es fixen amb caràcter orientatiu les dates
següents per al cobrament en període voluntari dels tributs que a continuació s'indiquen,
no obstant la data definitiva de cada any la fixarà la Diputació de Valencià, com òrgan
recaptador, i que en qualsevol cas i amb caràcter orientador seran els següents:
Períodes pagament en voluntària
Primer. Des de l’1 de març fins al 30 d’abril
- Impost Vehicles de Tracció Mecànica
- Taxa de fem i guals
- Aigua potable i clavegueram (semestral)
Segon.

Des del 15 de juliol fins al 30 de setembre
- Impost sobre Béns Immobles: urbana i rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Aigua potable i clavegueram (semestral)

En els anys en què la data indicada coincidisca amb dia inhàbil, el període de cobrament
en voluntària es podrà modificar de manera quie s’inicie i s’acabe en un dia hàbil .
Quan les necessitats del servici ho aconsellen, l’òrgan municipal competent podrà
modificar el termini per resolució, sempre que este no siga inferior a dos mesos.
d) Els deutes resultants de contractes s'ingressaran en els terminis determinats en estos.
e) Els deutes no tributaris, en els terminis que determinen les normes o els acords,
d'acord amb les quals estos deutes s'exigisquen, i, si no n'hi ha, en els terminis establits
en els apartats a), b) o en el c), segons els casos.
2. Si es tracta d'autoliquidacions, els deutes liquidats pel propi obligat tributari hauran de
pagar-se en els terminis que assenyalen les normes reguladores de cada tribut.
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3. Després d’iniciat el període executiu i després de notificar la providència d'apremi, el
pagament del deute tributari haurà d'efectuar-se en els terminis següents:
a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes o, si este no és hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del mes següent o, si este no és
hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
4. Si es concedix l’ajornament o el fraccionament de pagament, s'estarà al que establixen els
articles 37 a 42 d'esta ordenança.
5. Les suspensions acordades per l’òrgan administratiu o judicial competent en relació amb
deutes en període voluntari, interrompen els terminis fixats en este article.
Després de resoldre el recurs que va donar lloc a la suspensió, si l'acord no anul·la ni modifica
la liquidació impugnada, haurà de pagar-se en els terminis previstos en els paràgrafs a) i b) de
l'apartat 1 d'este article, segons que la resolució s'haja notificat en la primera o segona quinzena
del mes. La resolució administrativa adoptada es notificarà al recurrent amb esment d'este
termini en què ha de ser satisfet el deute.
Si la resolució dóna lloc a la modificació de l'acte o ordena la retroacció del procediment, el
deute resultant de l'acte que es dicte en execució d’este acord haurà de ser ingressat en els
terminis previstos en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 d'este article. La notificació del nou acte
indicarà expressament este termini.
CAPÍTOL II. Recaptació en període voluntari
Article 100: Iniciació i terminació.
1. La recaptació en període voluntari s'iniciarà a partir de:
a) Quan la notificació es practique individualment a l'obligat al pagament o al seu
representant, des de la data de recepció de la notificació o d'aquella en què s'entenga
produïda esta a tots els efectes legals.
b) L'obertura del respectiu termini de recaptació quan es tracte dels deutes que siguen
objecte de notificació col·lectiva i periòdica.
c) La data de començament del termini assenyalat per a la presentació, si es tracta
d'autoliquidacions.
2. La recaptació en període voluntari conclourà el dia del venciment dels corresponents
terminis d'ingrés. En el cas de deutes a ingressar per mitjà d'autoliquidació presentada fora de
termini sense realitzar l'ingrés o sense presentar sol·licitud d'ajornament, fraccionament o
compensació conclourà el mateix dia de la presentació de l'autoliquidació.
Si el venciment del termini d'ingrés coincideix amb un dissabte o amb un dia inhàbil quedarà
traslladat al primer dia hàbil següent.
3. Els obligats al pagament podran satisfer totalment o parcialment els deutes en període
126

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

voluntari. Per la quantitat no pagada s'iniciarà el període executiu.
CAPÍTOL III. Recaptació en període executiu
Article 101: Recaptació en període executiu.
1. El període executiu s'inicia:
a.) En el cas de deutes liquidats per l'administració tributària, l'endemà al del venciment
del termini reglamentàriament establit per a l’ingrés.
b.) En el cas de deutes a ingressar per mitjà d'autoliquidació presentada sense realitzar
l'ingrés, l'endemà de la finalització del termini que establisca la normativa de cada tribut
per a l’ingrés esmentat o, si este ja ha conclòs, l'endemà a la presentació de
l'autoliquidació.
2. La presentació d'una sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període
voluntari impedirà l'inici del període executiu durant la tramitació d’estos expedients.
La interposició d'un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l'inici del
període executiu fins que la sanció siga ferma en via administrativa i haja finalitzat el termini
per a l'ingrés voluntari del pagament.
3. Quan s’inicie el període executiu, s'efectuarà la recaptació dels deutes liquidats o
autoliquidades amb el recàrrec corresponent i, si és procedent, els interessos i les costes que
corresponguen pel procediment d'apremi sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.
4. L'inici del període executiu determina l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
del període executiu en els termes dels articles 17 i 19 d'esta ordenança i, si és procedent, de les
costes del procediment d'apremi.
5. El procediment d'apremi s'iniciarà per mitjà de providència notificada al deutor en què
s'identificarà el deute pendent, es liquidaran els recàrrecs corresponents i se li requerirà perquè
efectue el pagament.
Si el deutor no fa el pagament dins del termini per al pagament establit en l'article 62.5 de la
Llei General Tributària, se’n procedirà a l'embargament dels béns i així s’advertirà en la
providència d'apremi.
Si el venciment del termini d'ingrés coincidix amb un dissabte o amb un dia inhàbil, quedarà
traslladat al primer dia hàbil següent.
6. La providència anterior, expedida per l'òrgan que exercisca la funció de recaptació, és el títol
suficient que inicia el procediment d'apremi i té la mateixa força executiva que la sentència
judicial per a procedir contra els béns i drets dels obligats al pagament.
7. El règim de les notificacions en el procediment administratiu de recaptació serà l'establit en
el Reglament General de Recaptació i en esta ordenança.
Article 102: Motius d'oposició.
1. Contra la providència d'apremi, només seran admissibles els motius d'oposició següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
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b) Sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la providència d'apremi que impedisca la
identificació del deutor o del deute apremiat.
2. Contra la diligència d'embargament dels béns que formen el patrimoni del deutor només
seran admissibles els motius d'oposició següents:
a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir-ne el pagament.
b) Falta de notificació de la providència d'apremi.
c) L'incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes en la Llei
General Tributària i normes dictades en el seu desplegament.
d) Suspensió del procediment de recaptació.
Article 103: Procediment d'apremi.
El procediment d'apremi es durà a terme de la forma regulada en la Llei General Tributària, i
en el Reglament General de Recaptació, d'acord amb les particularitats establides en els articles
següents.
Article 104: Interés de demora.
L'interés de demora meritat en període executiu haurà de ser abonat en el moment del
pagament del deute constret i serà sempre exigible, quan corresponga, conforme al que
disposen els articles 26 a 28 de la Llei General Tributària, qualsevol que siga la quantitat
meritada per este concepte.
Article 105: Costes.
A més de les enumerades en el Reglament General de Recaptació, tindran la consideració de
costes de l'expedient per ser despeses que imprescindiblement i concretament exigix i requerix
la tramitació del procediment:
a) Les citacions o emplaçaments que hagen de publicar-se, perquè ho exigisca un precepte
legal o reglamentari, en els butlletins oficials, quan estiguen subjectes al pagament de les taxes
corresponents.
b) Els anuncis de subhasta o concurs, íntegres o en extracte, en els mitjans a què fa referència
el Reglament General de Recaptació i esta ordenança.
c) Les despeses de franqueig segons la tarifa del Servici de Correus.
Article 106: Valoracions.
En relació al que disposa el Reglament General de Recaptació sobre valoració de béns, ha
d'entendre's:
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Si la diferència entre les sumes dels valors assignats als béns per l'administració i l'obligat al
pagament excediren del 20 per cent, es citarà el deutor perquè es persone en la seu de la
«Recaptació Municipal» en el termini de 10 dies hàbils per dirimir la diferència de valoració i,
si s'aconseguix acord, es considerarà com a valor del bé embargat l'aconseguit en l’acord
esmentat.
A l'interessat que no es persone en el termini esmentat se li declararà decaigut en el seu dret al
tràmit referit i per no existir acord entre les parts, l'òrgan competent sol·licitarà nova valoració
per pèrit adequat.
Article 107: Mesa de subhasta.
La mesa de subhasta estarà composta pel titular de l'òrgan de gestió de la recaptació municipal,
que serà el president, per un o més vocals i un secretari, tots ells funcionaris. Si és possible,
l'interventor general exercirà com a vocal i dos empleats de la «Recaptació Municipal»
designats pel tresorer/a, actuaran un d'ells com a vocal i un altre com a secretari. Tots podran
ser substituïts.
Article108 : Anunci de subhasta.
Les subhastes s'anunciaran en tot cas en els taulers d'anuncis de la corporació i de la
«Recaptació Municipal».
Quan l'import dels béns d'una subhasta supere la xifra de 60.000 euros, s'anunciarà també en el
Butlletí Oficial de la Comunitat. Quan supere la de 600.000 euros s'anunciarà també en el
Butlletí de la Comunitat i en el de l'Estat.
Si l'import dels béns de la subhasta és igual o inferior de 60.000 euros, es publicarà, en el
Butlletí Oficial de la Comunitat, un extracte de l'anunci, si el seu cost és proporcionat al valor
dels béns.
Article 109: Suspensió del procediment d'apremi.
D'acord amb el que disposa l'article 165 de la Llei General Tributària, el procediment de
constrenyiment se suspendrà en la forma i amb els requisits previstos en les disposicions
reguladores dels recursos i reclamacions economicoadministratives, i en els restants supòsits
previstos en la normativa tributària, a l'efecte de la qual s'estarà al que preveu l'article 153
d'esta ordenança.
Article 110: Impugnació del procediment de constrenyiment.
Contra la pertinència del procediment de constrenyiment i contra els actes i les resolucions que
es dicten en matèria de gestió de recaptació, podrà interposar-se reclamació
economicoadministrativa en els terminis i en les condicions previstos reglamentàriament.
No obstant això, els interessats podran, amb caràcter potestatiu, presentar prèviament, contra
els actes previstos en el paràgraf anterior, el recurs de reposició regulat en el capítol III del títol
VII de la present ordenança.
TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
CAPÍTOL I. Principis i disposicions generals
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Article 111: Concepte i classes.
Són infraccions tributàries, les accions o omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de
negligència que estiguen tipificades i sancionades com tals en la Llei General Tributària o una
altra norma de rang legal. Es qualificaran com lleus, greus o molt greus d'acord amb el que
disposen, en cada cas, en els articles 191 a 206 de la llei esmentada.
Les infraccions tributàries se sancionaran per mitjà de la imposició de sancions pecuniàries i,
quan corresponga, de sancions no pecuniàries de caràcter accessori.
Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional.
Article 112: Principi de responsabilitat en matèria d'infraccions tributàries.
Les accions o omissions tipificades en les lleis no donaran lloc a responsabilitat per infracció
tributària en els supòsits següents:
a) Quan es realitzen pels que manquen de capacitat de fer en l'orde tributari.
b) Quan concórrega força major.
c) Quan deriven d'una decisió col·lectiva, per als que hagueren salvat el seu vot o no hagueren
assistit a la reunió en què es va adoptar esta.
d) Quan s'haja posat la diligència necessària en el compliment de les obligacions tributàries.
e) Quan siguen imputables a una deficiència tècnica dels programes informàtics d'assistència
facilitats per l'administració tributària per al compliment de les obligacions tributàries.
A l’efecte del que preveu l'article 27 i en l'apartat 3 de l'article 179 de la Llei General
Tributària, no cometrà infracció tributària qui regularitze la situació tributària abans que
l'administració tributària notifique qualsevol actuació conduent a la comprovació o investigació
de la corresponent obligació tributària o en la qual es requerisca el compliment o es comunique
l'inici del procediment sancionador.
Si l'obligat tributari efectua ingressos amb posterioritat a la recepció de la notificació abans
mencionada, els ingressos tindran el caràcter de a compte de la liquidació que, si és procedent,
es practique i no impediran l'aplicació de les corresponents sancions.
Article 113: Actuacions davant d'un presumpte delicte contra la Hisenda Pública.
Si l'administració tributària estima que la infracció pot ser constitutiva de delicte contra la
Hisenda Pública, passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent o remetrà l'expedient al
Ministeri Fiscal, prèvia audiència a l'interessat, i s'abstindrà de seguir el procediment
administratiu que quedarà suspés mentre l'autoritat judicial no dicte sentència ferma, tinga lloc
el sobreseïment o l'arxiu de les actuacions o el Ministeri fiscal torne l'expedient.
La sentència condemnatòria de l'autoritat judicial impedirà la imposició de sanció
administrativa.
Si no s’aprecia l’existència de delicte, l'administració tributària iniciarà o continuarà les
actuacions d'acord amb els fets que els tribunals consideren provats, i es reprendrà el còmput
del termini de prescripció en el punt en què estava quan es va suspendre. Les actuacions
administratives realitzades durant el període de suspensió es tindran per inexistents.
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Article 114: Compatibilitat amb interessos i recàrrecs.
Les sancions derivades de la comissió d'infraccions tributàries resulten compatibles amb
l'exigència de l'interés de demora i dels recàrrecs del període executiu.
Article 115: Subjectes infractors.
Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats mencionades en
l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei General Tributària que realitzen les accions o omissions
tipificades com a infraccions en les lleis.
Article 116: Reducció de les sancions.
1. La quantia de les sancions pecuniàries imposades segons els articles 191 a 197 de la Llei
General Tributària es reduirà en els percentatges següents:
a) Un 50 per cent en els supòsits d'actes amb acord.
b) Un 30 per cent en els supòsits de conformitat.
2. L'import de la reducció practicada, conforme al que disposa l'apartat anterior, s'exigirà sense
més requisit que la notificació a l'interessat, quan concórrega alguna de les circumstàncies
següents:
a) En els supòsits previstos en el paràgraf a) de l'apartat anterior, quan s'haja interposat contra
la regularització o la sanció el corresponent recurs contenciós administratiu o, en el supòsit
d'haver-se presentat aval o certificat d'assegurança de caució en substitució del depòsit, quan
no s'ingressen en període voluntari les quantitats derivades de l'acta amb acord, sense que el
pagament esmentat es puga ajornar o fraccionar.
b) En els supòsits de conformitat, quan s'haja interposat recurs o reclamació contra la
regularització.
3. L'import de la sanció que haja d'ingressar la comissió de qualsevol infracció, una vegada
aplicada la reducció, si és procedent, d’acord amb el que establix el paràgraf b) de l'apartat 1
d'este article, es reduirà en el 25 per cent si concorren les circumstàncies següents:
a) Que es realitze l'ingrés total de l'import restant de la sanció esmentada en període voluntari,
sense haver presentat sol·licitud d'ajornament o fraccionament de pagament.
b) Que no s'interpose recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció.
L'import de la reducció practicada, d'acord amb el que disposa este apartat, s'exigirà sense més
requisit que la notificació a l'interessat, quan s'haja interposat recurs o reclamació en termini
contra la liquidació o la sanció.
La reducció prevista en este apartat no serà aplicable a les sancions que corresponguen en els
supòsits d'actes amb acord.
4. Quan, segons el que disposen els apartats 2 i 3 d'este article, s'exigisca l'import de la
reducció practicada, no serà necessari interposar recurs independent contra l’acte esmentat, si
prèviament s'ha interposat recurs o reclamació contra la sanció reduïda.
Si s'ha interposat recurs contra la sanció reduïda, s'entendrà que la quantia a què es referix el
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recurs serà l'import total de la sanció, i s'estendran els efectes suspensius derivats del recurs a
la reducció practicada que s'exigisca.
CAPÍTOL II. Classificació de les infraccions i sancions tributàries
Article 117: Infracció tributària per deixar d'ingressar el deute tributari que ha de
resultar d'una autoliquidació.
1. Constituïx infracció tributària deixar d'ingressar, dins del termini establit en la normativa de
cada tribut, la totalitat o part del deute tributari que ha de resultar de la correcta autoliquidació
del tribut, llevat que es regularitze d'acord amb l'article 27 o corresponga l'aplicació del
paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 161, estos dos de la Llei General Tributària.
La base de la sanció serà la quantia no ingressada en l'autoliquidació com a conseqüència de la
comissió de la infracció.
2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros
o, si és superior, no n’existisca ocultació.
La sanció per infracció lleu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 per cent.
3. La infracció serà greu quan la base de la sanció siga superior a 3.000 euros i existisca
ocultació.
La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent i
es graduarà incrementant-ne el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida
d'infraccions tributàries i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 de l'article 187 de la
Llei General Tributària.
4. Quan l'obligat tributari haja obtingut indegudament una devolució i com a conseqüència de
la regularització practicada corresponga la imposició d'una sanció de les regulades en este
article, s'entendrà que la quantia no ingressada és el resultat d'addicionar a l'import de la
devolució obtinguda indegudament la quantia total que hi haguera degut ingressar-se en
l'autoliquidació i que el perjuí econòmic és del 100 per cent.
En estos supòsits, no serà digne de sanció la infracció a què es referix l'article 193 de la Llei
General Tributària, consistent a obtindre indegudament una devolució.
Article 118: Infracció tributària per incomplir l'obligació de presentar de forma completa
i correcta declaracions o documents necessaris per a practicar liquidacions.
1. Constituïx infracció tributària incomplir l'obligació de presentar de forma completa i
correcta les declaracions o documents necessaris, perquè l'Administració tributària puga
practicar l'adequada liquidació d'aquells tributs que no s'exigixen pel procediment
d'autoliquidació, llevat que es regularitze d'acord amb l'article 27 de la Llei General Tributària.
La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s'haja presentat declaració, o la
diferència entre la quantia que resulte de l'adequada liquidació del tribut i la que hauria
procedit d'acord amb les dades declarades.
2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros
o, si és superior, no n’existisca ocultació.
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La sanció per infracció lleu consistirà a multa pecuniària proporcional del 50 per cent.
3. La infracció serà greu quan la base de la sanció siga superior a 3.000 euros i existisca
ocultació.
La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent i
es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida
d'infraccions tributàries i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs a) i b) de l'apartat 1 de l'article 187 de la
Llei General Tributària.
Article 119: Infracció tributària per obtindre indegudament devolucions.
1. Constituïx infracció tributària obtindre indegudament devolucions derivades de la normativa
de cada tribut.
La infracció tributària prevista en este article serà lleu, greu o molt greu d'acord amb el que
disposen els apartats següents.
La base de la sanció serà la quantitat tornada indegudament com a conseqüència de la comissió
de la infracció.
2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros
o, si és superior, no n’existisca ocultació.
La sanció per infracció lleu consistirà a multa pecuniària proporcional del 50 per cent.
3. La infracció serà greu quan la base de la sanció siga superior a 3.000 euros i existisca
ocultació.
Article 120: Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o
incentius fiscals.
1. Constituïx infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la
normativa de cada tribut per mitjà de l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses
en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s'hagen
obtingut.
La infracció tributària prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà a multa pecuniària proporcional del 15 per cent.
2. Així mateix, constituïx infracció tributària sol·licitar indegudament beneficis o incentius
fiscals per mitjà de l'omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses sempre que, com
a conseqüència d’esta conducta, no corresponga imposar a este subjecte sanció per alguna de
les infraccions previstes en els articles 191, 192 o 195 de la Llei General Tributària, o en el
primer apartat d'este article.
La infracció tributària prevista en este apartat serà greu i se sancionarà amb multa pecuniària
fixa de 300 euros.
Article 121: Infracció tributària per no presentar en termini autoliquidacions o
declaracions sense que es produïsca perjuí econòmic.
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1. La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà a multa pecuniària fixa de 200 euros o, si es tracta de declaracions censals
o la relativa a la comunicació de la designació del representant de persones o entitats, quan així
ho establisca la normativa, de 400 euros.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, si les autoliquidacions o declaracions es
presenten fora de termini sense requeriment previ de l'administració tributària, la sanció i els
límits mínim i màxim seran la meitat dels previstos en l'apartat anterior.
3. També constituïx infracció tributària incomplir l'obligació de comunicar el domicili fiscal o
el canvi d'este per les persones físiques que no realitzen activitats econòmiques.
La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà a multa pecuniària fixa de 100 euros.
Article 122: Infracció tributària per incomplir les obligacions relatives a la utilització del
número d'identificació fiscal o d'altres números o codis.
Constituïx infracció tributària l'incompliment de les obligacions relatives a la utilització del
número d'identificació fiscal i d'altres números o codis establits per la normativa tributària.
La infracció prevista en este article serà lleu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros.
Article 123: Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les
actuacions de l'administració tributària.
1. Constituïx infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions
de l'administració tributària.
S'entén produïda esta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l'efecte,
haja realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l'Administració
tributària en relació amb el compliment de les seues obligacions.
Entre altres, constituïxen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l'administració tributària les conductes següents:
a) No facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol una altra dada amb transcendència
tributària.
b.) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, excepte causa justificada, en el lloc i temps que s'hi haja assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l'entrada o permanència en finques o locales als funcionaris
de l'administració tributària o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries.
e) Les coaccions als funcionaris de l'administració tributària.
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2. La infracció prevista en este article serà greu.
3. La sanció consistirà a multa pecuniària fixa de 150 euros, llevat que s'aplique el que
disposen els apartats següents d'este article.
4. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa a l'actuació de l'administració tributària
consistisca a desatendre en el termini concedit requeriments distints als previstos en l'apartat
següent, la sanció consistirà a multa pecuniària fixa de:
a.) 150 euros, si s'ha incomplit per primera vegada un requeriment.
b.) 300 euros, si s'ha incomplit per segona vegada el requeriment.
c.) 600 euros, si s'ha incomplit per tercera vegada el requeriment.
5. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa a l'actuació de l'administració tributària es
referisca a l'aportació o a l'examen de documents, llibres, fitxers, factures, justificants i
assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes, sistemes operatius i de control o
consistisca en l'incompliment per persones o entitats que realitzen activitats econòmiques del
deure comparéixer, de facilitar l'entrada o permanència en finques i locals o el reconeixement
d'elements o instal·lacions, o del deure aportar dades, informes o antecedents amb
transcendència tributària d'acord amb el que disposen els articles 93 i 94 de la Llei General
Tributària, la sanció consistirà a:
a) Multa pecuniària fixa de 300 euros, si no es compareix o no es facilita l'actuació
administrativa o la informació exigida en el termini concedit en el primer requeriment
notificat a l'efecte.
b.) Multa pecuniària fixa de 1.500 euros, si no es compareix o no es facilita l'actuació
administrativa o la informació exigida en el termini concedit en el segon requeriment
notificat a l'efecte.
c) Multa pecuniària proporcional de fins al 2 per cent de la xifra de negocis del subjecte
infractor l'any natural anterior a aquell en què es va produir la infracció, amb un mínim
de 10.000 euros i un màxim de 400.000 euros, quan no s'haja comparegut o no s'haja
facilitat l'actuació administrativa o la informació exigida en el termini concedit en el
tercer requeriment notificat a l'efecte. Si l'import de les operacions a què es referix el
requeriment no atés representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de
l'import de les operacions que van haver de declarar-se, la sanció consistirà a multa
pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 i 2 per cent de l'import de la xifra de negocis,
respectivament.
CAPÍTOL III. Procediment sancionador
Article 124: Regulació del procediment sancionador en matèria tributària.
1. El procediment sancionador en matèria tributària es regularà:
a.) Per les normes especials establides en el títol IV de la Llei General Tributària i la normativa
reglamentària dictada en el seu desplegament.
b.) Si no n'hi ha, per les normes reguladores del procediment sancionador en matèria
administrativa.
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2. Quan al temps d'iniciar-se l'expedient sancionador es trobaren en poder de l'òrgan competent
tots els elements que permeten formular la proposta d'imposició de sanció, esta s'incorporarà a
l'acord d'iniciació. L’acord esmentat es notificarà a l'interessat, amb indicació de la posada de
manifest de l'expedient i amb la concesió d’un termini de 15 dies perquè al·legue quant
considere convenient i presente els documents, els justificants i les proves que estime oportuns.
Així mateix, s'advertirà expressament l'interessat que, si no hi formular al·legacions ni aporta
nous documents o elements de prova, podrà dictar-se la resolució d'acord amb la proposta
assenyalada.
3. Quan en un procediment sancionador iniciat com a conseqüència d'un procediment
d'inspecció, l'interessat en preste la conformitat a la proposta de resolució, s'entendrà dictada i
notificada la resolució per l'òrgan competent per a imposar la sanció, d'acord amb la proposta
esmentada, pel transcurs del termini d'un mes, a comptar des de la data en què esta conformitat
es manifeste, sense necessitat de nova notificació expressa pel que fa al cas, llevat que en este
termini l'òrgan competent per a imposar la sanció notifique a l'interessat acord amb algun dels
continguts als que es referixen els paràgrafs de l'apartat 3 de l'article 156 de la Llei General
Tributària.
4. L'acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs o reclamació
independent. En el cas que el contribuent impugne també el deute tributari, s'acumularan estos
dos recursos o reclamacions i serà competent el que conega la impugnació contra el deute.
TÍTOL VII. REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I. Mitjans de revisió
Article 125: Mitjans de revisió.
1. Els actes i actuacions d'aplicació dels tributs locals i els actes d'imposició de sancions
tributàries podran revisar-se per mitjà de:
a.) Els procediments especials de revisió.
b.) El recurs de reposició.
c.)Les reclamacions economicoadministratives.
2. Les resolucions fermes dels òrgans economicoadministratius, així com els actes d'aplicació
dels ingressos públics municipals sobre els quals haguera recaigut resolució
economicoadministrativa, no podran ser revisats en via administrativa, qualsevol que siga la
causa al·legada, excepte en els supòsits de nul·litat de ple dret, rectificació d'errors materials i
recurs extraordinari de revisió.
Les resolucions dels òrgans economicoadministratius podran ser declarades lesives, d’acord
amb el que preveuen els articles 130 a 133 d'esta ordenança.
CAPÍTOL II. Procediments especials de revisió
SECCIÓ 1a. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D'ACTES NULS DE PLE DRET
Article 126: Declaració de nul·litat de ple dret.
Podrà declarar-se la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, així com de les
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resolucions del tribunal economicoadministratiu, que hagen posat fi a la via administrativa o
que no hagen sigut recorreguts en termini, en els supòsits arreplegats en l'article 217.1 de la
Llei General Tributària.
Article 127: Iniciació.
1. El procediment per a declarar la nul·litat a què es referix esta secció podrà iniciar-se d'ofici,
per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instància de l'interessat.
2. L'òrgan a qui corresponga la tramitació del procediment podrà proposar, a l'òrgan competent
per a resoldre este procediment especial, la inadmisión de les sol·licituds de revisió formulades
pels interessats, sense necessitat de demanar dictamen de l'òrgan consultiu a què es referix
l'article 129 d'esta ordenança, en els supòsits previstos en l'article 217.3 de la Llei General
Tributària.
Article 128: Tramitació.
1. L'òrgan competent per a la seua tramitació demanarà l'expedient administratiu amb un
informe sobre els antecedents del procediment que siguen rellevants per a resoldre i qualsevol
una altra dada o antecedent que considere necessari per a elaborar la proposta de resolució.
2. Després de rebre la documentació indicada en l'apartat anterior es donarà audiència per un
termini de quinze dies a l'interessat i a les restants persones a qui l'acte va reconéixer drets o els
interessos de les quals van resultar afectats per este, perquè puguen al·legar i presentar els
documents i justificants que estimen pertinents.
Article 129: Resolució.
1. La declaració de nul·litat requerirà dictamen favorable previ del Consell d'Estat o òrgan
respectiu de la comunitat autònoma.
2. L'òrgan competent per a dictar resolució serà el titular de l'Àrea competent en matèria
d'Hisenda.
SECCIÓ 2a. DECLARACIÓ DE LESIVIDAD D'ACTES ANUL·LABLES
Article 130: Declaració de lesivitat
L'administració tributària municipal podrà declarar lesius per a l'interés públic els seus actes i
resolucions favorables als interessats que incórreguen en qualsevol infracció de l'ordenament
jurídic, a fi de procedir-ne a la posterior impugnació en via contenciosa administrativa. La
declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una vegada transcorreguts quatre anys des que es va
notificar l'acte administratiu.
Article 131: Iniciació.
El procediment de declaració de lesivitat d'actes anul·lables s'iniciarà d'ofici per mitjà d'acord
de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic.
Article 132: Tramitació.
1. L'òrgan competent per a la tramitació demanarà l'expedient administratiu i un informe sobre
els antecedents del procediment que siguen rellevants per a resoldre i qualsevol altra dada,
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antecedent o informe que considere necessari, per a elaborar la proposta de resolució.
2. L'òrgan encarregat de la tramitació haurà de notificar als interessats l'acord d'iniciació del
procediment i posar-los de manifest l'expedient, per un termini de 15 dies, perquè puguen
al·legar i presentar els documents i justificants que estimen pertinents.
3. Després de transcórrer el tràmit d'audiència, l'òrgan encarregat de la tramitació formularà
proposta de resolució, i, després de formular-la, haurà de sol·licitar informe de l'Assessoria
Jurídica Municipal sobre la procedència que l'acte es declare lesiu.
4. Quan es reba l'informe de l'Assessoria Jurídica, l'òrgan encarregat de la tramitació remetrà,
si és procedent, l'expedient complet a l'òrgan competent per a resoldre.
Article 133: Resolució.
1. La declaració de lesivitat correspon al titular de l'Àrea competent en matèria d'Hisenda.
2. Després de dictada la declaració de lesivitat, l'expedient administratiu es remetrà a
l'Assessoria Jurídica per a la impugnació de l'acte declarat lesiu en via contenciosa
administrativa.
SECCIÓ 3a: REVOCACIÓ DELS ACTES D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I D'IMPOSICIÓ
DE LES SANCIONS
Article 134: Revocació.
1. L'administració tributària municipal podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats,
quan s'estime que infringixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que
afecten una situació jurídica particular posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, o
quan en la tramitació del procediment s'haja produït indefensió als interessats.
La revocació no podrà constituir, en cap cas, en dispensa o exempció no permesa per les
normes tributàries, ni ser contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament
jurídic.
2. La revocació només serà possible mentre no haja transcorregut el termini de prescripció.
Article 135: Iniciació.
El procediment de revocació s'iniciarà d'ofici, sense perjuí que els interessats puguen
promoure’n la iniciació per l'administració tributària municipal.
Article 136: Tramitació.
1. La tramitació correspondrà a l'òrgan de gestió tributària municipal, que demanarà l'expedient
administratiu i un informe sobre els antecedents del procediment que siguen rellevants per a
resoldre i qualsevol altra dada, antecedent o informe que considere necessari.
2. Després de demanar la informació procedent, es donarà audiència a l'interessat per termini
de 15 dies, qui podrà al·legar i presentar els documents i justificants que estime pertinents.
3. Quan transcórrega el tràmit d'audiència, se sol·licitarà informe de l'Assessoria Jurídica
Municipal.
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4. Quan es reba l’informe de l'Assessoria Jurídica, l'òrgan encarregat de la tramitació formularà
proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.
Article 137: Resolució.
La resolució correspon al titular de l'Àrea competent en matèria d'Hisenda.
SECCIÓ 4a. RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS
Article 138: Rectificació d'errors.
1. L'òrgan o organisme que haja dictat l'acte o la resolució, d'ofici o a instància de l'interessat,
rectificarà en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics, sempre que no haja
transcorregut el termini de prescripció.
2. Quan el procediment s'haja iniciat d'ofici, junt amb l'acord d'iniciació es notificarà la
proposta de rectificació perquè l'interessat puga formular al·legacions en el termini de quinze
dies.
Quan la rectificació es realitze en benefici dels interessats, es podrà notificar directament la
resolució.
3. Quan el procediment s'haja iniciat a instància de l'interessat, l'administració podrà resoldre
directament el que corresponga quan no figuren en el procediment ni hagen de ser tinguts en
compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que les presentades per l'interessat. En
cas contrari, haurà de notificar la proposta de resolució perquè l'interessat puga al·legar el que
convinga al seu dret en el termini de quinze dies.
4. Les resolucions que es dicten en este procediment seran susceptibles de reclamació
economicoadministrativa perquè les tramite i resolga el tribunal economicoadministratiu o,
amb caràcter potestatiu, de la interposició prèvia del recurs de reposició regulat en esta
ordenança, sempre que estes resolucions no les haja deictadesel tribunal
economicoadministratiu.
SECCIÓ 5a. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Article 139: Supòsits.
El procediment per al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà
d'ofici o a instància de l'interessat, en els supòsits següents:
a.) Quan s'haja produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b.) Quan la quantitat pagada haja sigut superior a l'import a ingressar resultant d'un acte
administratiu o d'una autoliquidació.
c.) Quan s'hagen ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després
d'haver transcorregut els terminis de prescripció.
d.) Quan així ho establisca la normativa tributària.
Article 140: Contingut del dret a la devolució d'ingressos indeguts.
1. La quantitat a tornar com a conseqüència d'un ingrés indegut estarà constituït per la suma de
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les quantitats següents:
a) L'import de l'ingrés indegudament efectuat.
b) Els recàrrecs, costos, interessos i la resta de conceptes satisfets en relació amb l'ingrés
indegut.
c) L'interés de demora vigent des de la data en què s'haja realitzat l'ingrés indegut fins a la data
en què s'ordene el pagament de la devolució.
2. Quan l'acte d'aplicació dels tributs o d'imposició de sancions en virtut del qual es va realitzar
l'ingrés indegut haja adquirit fermesa, únicament es podrà sol·licitar-ne la devolució instant o
promovent la revisió de l'acte per mitjà d'algun dels procediments especials de revisió previstos
en esta ordenança i per mitjà del recurs extraordinari de revisió regulat en l'article 244 de la
Llei General Tributària.
Article 141. Iniciació.
1. Quan el procediment s'inicie a instància de l'interessat, la sol·licitud de devolució, contindrà
les dades següents:
a) Justificació de l'ingrés indegut; a la sol·licitud s’adjuntaran els documents que acrediten el
dret a la devolució, així com tots els elements de prova que considere oportuns a l'efecte. Els
justificants d'ingrés podran substituir-se per la menció exacta de les dades identificadores de
l'ingrés realitzat.
b) Número de compte corrent, per a la devolució per mitjà de transferència.
2. Quan el procediment s'inicie d'ofici, es notificarà a l'interessat l'acord d'iniciació.
Quan les dades en poder de l'administració tributària siguen suficients per a formular la
proposta de resolució, el procediment podrà iniciar-se per mitjà de la notificació d’esta
proposta.
Article 142. Desenrotllament.
1. En la tramitació de l'expedient, es comprovaran les circumstàncies que, si és procedent,
determinen el dret a la devolució, la realitat de l'ingrés i la no devolució posterior, així com la
titularitat del dret i la quantia de la devolució.
2. Després de finalitzar les actuacions que pertoquen, a qui corresponga la tramitació formularà
la proposta de resolució i l'elevarà a l'òrgan competent per a resoldre.
Article 143. Resolució.
L'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució en què, si correspon, s'acordarà el dret a
la devolució, es determinarà el titular del dret i l'import de la devolució. L'acord serà motivat
quan siga denegatori o quan l'import reconegut no coincidisca amb el sol·licitat.
Article 144. Execució de la devolució.
Si es reconeix la devolució, es procedirà a la immediata execució d’esta.
CAPÍTOL III. Recurs de reposició
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Article 145. Objecte i naturalesa.
1. Els actes dictats per l'administració tributària municipal susceptibles de reclamació
economicoadministrativa davant del tribunal economicoadministratiu, podran ser objecte, amb
caràcter potestatiu, de recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que disposa este capítol.
Si l'interessat interposa el recurs de reposició, no podrà promoure la reclamació
economicoadministrativa fins que el recurs s'haja resolt de forma expressa o fins que puga
considerar-lo desestimat per silenci administratiu.
Quan en el termini establit per a recórrer s'hagen interposat recurs de reposició i reclamació
economicoadministrativa que tingen com a objecte el mateix acte, es tramitarà el presentat en
primer lloc i es declararà inadmissible el segon.
2. El que preveu l'apartat anterior s'entén sense perjuí dels supòsits en què la llei preveu la
possibilitat de formular reclamacions economicoadministratives davant dels tribunals
economicoadministratius de l'Estat.
Article 146. Competència per a resoldre.
Serà competent per a tramitar i resoldre el recurs, l'òrgan municipal que va dictar l'acte
administratiu impugnat.
S'entendrà, si és procedent, a estos efectes que l'òrgan que va dictar l'acte recorregut és sempre
l'òrgan delegant, al qual s'imputen els actes dictats pels seus delegats.
En les resolucions que s'adopten per delegació s'haurà de reflectir esta circumstància.
Article 147. Termini d'interposició.
El recurs de reposició s'interposarà dins del termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de la
notificació expressa de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en què es produïsquen els
efectes del silenci administratiu. Si es tracta de deutes de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, el termini per a la interposició es computarà a partir del dia següent al de
finalització del període voluntari de pagament.
Article 148. Legitimació.
Podran interposar el recurs de reposició:
a) Els obligats al pagament.
b) Qualsevol altra persona els interessos legítims i directes dels quals resulten afectats per l'acte
administratiu de gestió.
Article 149. Representació i direcció tècnica.
Els recurrents podran comparéixer per si mateixos o per mitjà de representant, sense que siga
preceptiva la intervenció d'advocat ni procurador.
Article 150. Iniciació.
El recurs de reposició s'interposarà per mitjà d'escrit en què es faran constar els següents
aspectes:
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a) Les circumstàncies personals del recurrent i, si és procedent, del seu representant, amb
indicació del document nacional d'identitat o del codi identificador.
b.) L'òrgan davant del qual es formula el recurs.
c) L'acte administratiu que es recorre, la data en què es va dictar, el número de l'expedient i la
resta de dades relatives a este que es consideren convenients.
d) El domicili que assenyale el recurrent a efectes de notificacions.
e) El lloc i la data d'interposició del recurs i la firma del recurrent o, si és procedent, del seu
representant.
En l'escrit d'interposició es formularan les al·legacions tant sobre qüestions de fet com de dret.
Amb este escrit es presentaran els documents que servisquen de base a la pretensió que
s'exercita.
Si se sol·licita la suspensió de l'acte impugnat, a l'escrit d'iniciació del recurs s'adjuntaran els
justificants de les garanties constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 153 d'esta
ordenança.
Article 151. Posada de manifest de l'expedient.
Si l'interessat necessita l'expedient de gestió o les actuacions administratives per a formular les
al·legacions, haurà de comparéixer a tal objecte davant de l'Oficina municipal corresponent a
partir del dia següent a la notificació de l'acte administratiu que s'impugna i abans que finalitze
el termini d'interposició de recurs.
L'oficina o dependència de gestió, sota la responsabilitat del cap, tindrà l'obligació de posar de
manifest a l'interessat l'expedient o les actuacions administratives que es requerisquen.
Article 152. Presentació del recurs.
L'escrit d'interposició del recurs es presentarà en la seu de l'òrgan que va dictar l'acte
administratiu que s'impugna o si no n'hi ha en les dependències o oficines a què es referix
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 153. Suspensió de l'acte impugnat.
1. La interposició de qualsevol recurs administratiu no suspendrà l'execució de l'acte impugnat,
amb les conseqüències legals consegüents, inclús la recaptació de quotes o drets liquidats,
interessos, recàrrecs i costes. Els actes d'imposició de sancions tributàries quedaran
automàticament suspesos.
2. Correspondrà la suspensió en els mateixos termes que s'establix en l'article 224 de la Llei
General Tributària, tenint en compte que:
a.) No produiran efectes suspensius la sol·licitud a què no s'acompanye la corresponent
garantia, sense necessitat de resolució expressa a l'efecte. No s'aportarà garantia quan
s'aprecie que en dictar l'acte recorregut s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o
de fet.
b.) S'acordarà la suspensió automàtica en cas de presentació de garantia consistent a
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fiança personal i solidària d'altres contribuents de reconeguda solvència, depòsit de
diners o valors públics, aval o fiança de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.
Article 154. Altres interessats.
Si de l'escrit inicial o de les actuacions posteriors resulten altres interessats distints del
recurrent, se’ls comunicarà la interposició del recurs perquè en el termini de cinc dies al·leguen
el que al seu dret convinga.
Article 155. Extensió de la revisió.
La revisió sotmet a coneixement de l'òrgan competent, per a la seua resolució, totes les
qüestions que oferisca l'expedient, hagen sigut o no plantejades en el recurs.
Si l'òrgan estima pertinent examinar i resoldre qüestions no plantejades pels interessats, les
exposarà als que estigueren personats en el procediment i els concedirà un termini de cinc dies
per a formular al·legacions.
Article 156. Resolució del recurs.
El termini màxim per a notificar la resolució serà d'un mes comptat des de l'endemà al de la
presentació del recurs, amb excepció dels supòsits regulats en els articles 154 i 155 anteriors,
en els quals el termini es computarà des de l'endemà a què es formulen les al·legacions o es
deixen transcórrer els terminis assenyalats.
El recurs s'entendrà desestimat quan no haja recaigut resolució en termini.
La denegació presumpta no eximix de l'obligatorietat de resoldre el recurs.
Article 157. Forma i contingut de la resolució.
La resolució expressa del recurs es produirà sempre de forma escrita.
Esta resolució, que serà sempre motivada, contindrà una succinta referència als fets i a les
al·legacions del recurrent, i expressarà de forma clara les raons per les quals es confirma o
revoca totalment o parcialment l'acte impugnat.
Article 158. Notificació i comunicació de la resolució.
La resolució expressa haurà de ser notificada al recurrent i als altres interessats, si n'hi ha, en el
termini màxim de deu dies des que la resolució es produïsca.
Article 159. Impugnació de la resolució.
Contra la resolució del recurs de reposició no pot interposar-se de nou este recurs.
Article 160. Règim d'impugnació dels actes i disposicions locals de caràcter normatiu .
Contra els actes que posen fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords d'esta
corporació en matèria d'imposició de tributs i aprovació i modificació d'ordenances fiscals, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos comptats des de la publicació d’estos en el Butlletí Oficial de la Província.
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CAPÍTOL IV. Disposicions especials
SECCIÓ 1a. REGULACIÓ DE LES RECLAMACIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES
I L'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
Article 161. Reclamacions economicoadministratives.
Les reclamacions en via economicoadministrativa s'ajustaran als preceptes establits en el
capítol IV del títol V de la Llei 58/2003 General Tributària.
Article 162. Execució de sentències.
L'execució de sentències dels tribunals de justícia s'efectuarà d'acord amb el que establix la
normativa reguladora de la jurisdicció contencioso administratva.
SECCIÓ 2a. REEMBOSSAMENT DEL COST DE LES GARANTIES
Article 163. Reembossament dels costos de les garanties.
1. L'Administració municipal reembossarà, a sol·licitud de l'interessat i després d’acreditar-ne
l’import, el cost de les garanties aportades per a suspendre l'execució d'un acte o per a ajornar o
fraccionar el pagament d'un deute si este acte o deute és declarat improcedent per sentència o
resolució administrativa ferma. Quan l'acte o el deute es declare parcialment improcedent, el
reembossament abastarà la part corresponent del cost de les garanties.
En els tributs de gestió compartida, l'administració municipal reembossarà el cost de la
garantia, sense perjuí de la reclamació posterior a l'administració causant de l'error que va
determinar l'anul·lació de l'acte.
2. Amb el reembossament dels costos de les garanties, l'administració tributària abonarà
l'interés legal vigent al llarg del període en què es merite, sense necessitat que l'obligat tributari
ho sol·licite. A este efecte, l'interés legal es meritarà des de la data degudament acreditada en
què s'haja incorregut en els costos esmentats fins a la data en què se n'ordene el pagament.
3. A l’efecte de procedir al reembossament de les garanties, el cost d'estes es determinaran de
la forma següent:
En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l'entitat avalista en concepte de
comissions i despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l'aval, meritats fins als
trenta dies següents a la notificació a l'interessat de la corresponent resolució o sentència ferma.
En les hipoteques mobiliàries i immobiliàries i penyores amb desplaçament o sense, les
despeses derivades de la intervenció de fedatari públic, les despeses registrals, les despeses
derivades de la taxació dels béns oferits en garantia i els impostos derivats directament de la
constitució i, si és procedent, de la cancel·lació de la garantia.
En el cas que l’administració o els tribunals hagen acceptat garanties distintes a les anteriors, se
n'admetrà el reembossament limitat, exclusivament, als costos acreditats en què s'haja
incorregut de manera directa i immediata per a la formalització, manteniment i cancel·lació.
En els depòsits en diners en efectiu, constituïts d'acord amb la normativa aplicable, s'abonarà
l'interés legal corresponent a les quantitats depositades fins als trenta dies següents a la
notificació a l'interessat de la corresponent resolució o sentència ferma.
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Si en este termini no es torna o cancel·la la garantia per causa imputable a l'administració
municipal, el termini s'ampliarà fins que la devolució esmentada o la cancel·lació es produïsca.
Article 164. Iniciació.
1. El procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, per mitjà d'escrit que haurà de dirigir a
l'òrgan competent per a la tramitació amb el contingut següent:
a.) Nom i cognoms o raó social completa, número d'identificació fiscal i domicili de
l'interessat. En el cas que s'actue per mitjà de representant, se n'haurà d'incloure la identificació
completa.
b.) Òrgan davant del qual se sol·licita l'inici del procediment.
c.) Pretensió de l'interessat.
e.) Domicili que l'interessat assenyale a efecte de notificacions.
d.) Lloc, data i firma de la sol·licitud.
2. A la sol·licitud de reembossament, s’adjuntaran les dades o documents següents:
a) Còpia de la resolució, administrativa o judicial ferma, per la qual es declare improcedent
totalment o parcialment l'acte administratiu o deute l'execució de la qual es va suspendre.
b) Acreditació de l'import a què va ascendir el cost de les garanties el reembossament del qual
se sol·licita.
c) Indicació del número de codi de compte i les dades identificadores de l'entitat de crèdit o
bancària a través de la qual s'efectuarà el pagament.
Article 165. Desplegament.
1. L'òrgan que instruïsca el procediment podrà dur a terme les actuacions que resulten
necessàries per a comprovar la procedència del reembossament que se sol·licita, i podrà
demanar els informes o les actuacions que jutge necessaris.
2. Si l'escrit de sol·licitud no reunix les dades esmentade en l'apartat 1 de l'article anterior o no
adjunta la documentació prevista en les lletres b) i c) de l'apartat 2 d'este, els òrgans
competents per a la tramitació requeriran l'interessat perquè en un termini de deu dies esmene
la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà
per desistit de la petició, i esta s’arxivarà.
3. El termini anterior podrà ser ampliat a petició de l'interessat quan l'aportació dels documents
requerits presente dificultats especials.
4. Després de finalitzar les actuacions, l'òrgan instructor, abans de redactar la proposta de
resolució, donarà audiència a l'interessat perquè puga al·legar el que considere convenient al
seu dret.
No obstant això, es podrà prescindir el tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni
siguen tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions que les adduïdes per
l'interessat.
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Article 166. Resolució.
1. Quan resulte procedent el reembossament del cost de la garantia aportada, es dictarà
resolució en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data en què l'escrit de
sol·licitud de l'interessat haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre i
sempre que les quantitats hagen quedat degudament acreditades i corresponguen a la suspensió
del deute declarat totalment o parcialment improcedent.
2. El pagament a la persona o entitat que resulte creditora s'abonarà per mitjà de transferència
bancària.
Podrà compensar-se aquell cost amb deutes de titularitat de l'interessat.
3. Si transcorre el termini per a dictar resolució sense que esta s'haja produït, es podrà entendre
desestimada la sol·licitud a l’efecte d'interposar contra la resolució presumpta el corresponent
recurs. La resolució expressa posterior al venciment del termini s'adoptarà sense cap vinculació
al sentit del silenci.
4. La resolució que pose fi a este procediment serà reclamable en via economicoadministrativa,
després del recurs de reposició si l'interessat decidix interposar-lo.
5. En tot cas, el dret al reembossament dels costos de les garanties prescriu als 4 anys, comptats
des del següent a aquell en què adquirisca fermesa la sentència o resolució administrativa que
declare totalment o parcialment improcedent l'acte impugnat.
SECCIÓ 3a. EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ
Article 167. Objecte i regulació.
El recurs extraordinari de revisió a què es referix l'article 244 de la Llei General Tributària
podran interposar-lo els interessats, a més de contra les resolucions fermes dels òrgans
economicoadministratius, contra els actes ferms de l'administració tributària municipal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Recaptació d'altres ingressos de dret públic. Per a la recaptació dels ingressos de dret
públic distints dels mencionats en l'article 98 d'esta ordenança, serà aplicable el que disposa el
títol V.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació de l'Ordenança Fiscal General anterior. Si és el cas, queda derogada
l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció anterior a este acord de
l’Ajuntament en Ple.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon. Sotmetre a informació publica l’expedient pel termini de 30 dies comptadors
des de l’endemà de la seua publicació al BOP, perquè els interessats puguen presentar les
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al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, d’acord en allò que estableix l’article 17.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà
aprovada definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.
1.4.2. Imposició de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de
matrimonis civils.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que estan tramitant-se per la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.
Vist el preceptiu informe emes per la Secretaria- Interventora, així com els corresponents
estudis econòmics financers elaborats per l’aprovació de la taxa.
Aquesta Alcaldia i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la
Corporació :
Primer
Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils, amb la següent redacció:
ARTICLE 1. Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del mateix, estableix la Taxa per la
realització d’activitats o prestació dels serveis necessaris per a la celebració de matrimonis en
dependències municipals sempre que es realitze en dies no laborables o fora de la jornada
laboral, que es regirà per la present Ordenança Fiscal atenint-se al que estableixen els articles
20 a 27 del citat Reial Decret.
ARTICLE 2. Fet imposable i subjectes passius
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1. Constitueix el fet imposable d’esta taxa la realització d’activitats o prestació de serveis
municipals en ocasió de la celebració de matrimonis civils sempre que concórreguen les
condicions mencionades en l’article anterior.
2. Són subjectes passius d’esta taxa els que sol·liciten la celebració del matrimoni civil.
ARTICLE 3. Quota tributària
La quota tributària serà la següent:
-Si el matrimoni se celebra de dilluns a dijous .............................................................100 euros
-Si el matrimoni se celebra en divendres, dissabte o festiu...........................................150 euros
ARTICLE 4. Meritació
La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud per a la celebració del matrimoni,
sol·licitud en què es farà constar la data i hora de celebració del mateix, procedint-se en eixe
moment a l’ingrés de la taxa corresponent, l’acreditació de la qual haurà d’unir-se a la
sol·licitud.
ARTICLE 5.
Quan no arribe a realitzar-se la cerimònia de referència, procedirà, amb la sol·licitud prèvia de
l’interessat, la devolució de la taxa abonada quan no haja començat l’activitat administrativa
necessària per a la celebració de la mateixa. En cas contrari només procedirà la devolució del
50 %. No procedirà cap devolució quan la suspensió de la celebració no s’haja comunicat
abans de la data assenyalada per a la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique el Butlletí Oficial de la Província
de València, començarà a aplicar-se l’1 de Gener de 2012, romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
Segon. Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
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Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà
automàticament definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastián Mahiques Morant manifesta que des de
l’equiop de govern es proposa esta ordenança per tal de regular que el matrimoni civil que es
celebre de dilluns a dijous en hores que no son d'oficina valdrà 100€, i el matrimoni que es
celebre en divendres, dissabte o festiu siguen 150€, explica que esta taxa es posa per a que a l'
Ajuntament no li coste dines la realització dels matrimonis civil. Exposa que si l'administratiu i
el jutge treballen en hores que no son d'oficina es paga més, i si fan algún tipus de brutícia
tirant arròs o tirant traques aixo també s'ha de netejar la proposta es eixa.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per unanimitat de tots els assistents (SIS (6) PP, DOS (2) PSOE, UN
(1) EUPV, UN (1) Bloc-COMPROMÍS i UN (1) ERPV), acorda:
Primer
Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils, amb la següent redacció:
ARTICLE 1. Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del mateix, estableix la Taxa per la
realització d’activitats o prestació dels serveis necessaris per a la celebració de matrimonis en
dependències municipals sempre que es realitze en dies no laborables o fora de la jornada
laboral, que es regirà per la present Ordenança Fiscal atenint-se al que estableixen els articles
20 a 27 del citat Reial Decret.
ARTICLE 2. Fet imposable i subjectes passius
1. Constitueix el fet imposable d’esta taxa la realització d’activitats o prestació de serveis
municipals en ocasió de la celebració de matrimonis civils sempre que concórreguen les
condicions mencionades en l’article anterior.
2. Són subjectes passius d’esta taxa els que sol·liciten la celebració del matrimoni civil.
ARTICLE 3. Quota tributària
La quota tributària serà la següent:
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-Si el matrimoni se celebra de dilluns a dijous .............................................................100 euros
-Si el matrimoni se celebra en divendres, dissabte o festiu...........................................150 euros
ARTICLE 4. Meritació
La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud per a la celebració del matrimoni,
sol·licitud en què es farà constar la data i hora de celebració del mateix, procedint-se en eixe
moment a l’ingrés de la taxa corresponent, l’acreditació de la qual haurà d’unir-se a la
sol·licitud.
ARTICLE 5.
Quan no arribe a realitzar-se la cerimònia de referència, procedirà, amb la sol·licitud prèvia de
l’interessat, la devolució de la taxa abonada quan no haja començat l’activitat administrativa
necessària per a la celebració de la mateixa. En cas contrari només procedirà la devolució del
50 %. No procedirà cap devolució quan la suspensió de la celebració no s’haja comunicat
abans de la data assenyalada per a la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique el Butlletí Oficial de la Província
de València, començarà a aplicar-se l’1 de Gener de 2012, romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
Segon. Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
1.4.3. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de
clavegueram.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

150

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (València) Telèfon: 962 810 007 Fax: 962 811 984 e-mail: svalldigna@gva.es NIF: P4623300C

Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de l’Ordenança reguladora de la
Taxa per la prestació del servei de clavegueram.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria- Interventora, així com els corresponents
estudis econòmics financers elaborats per a la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació
del servei de clavegueram, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE CLAVEGUERAM.
Article 5.- Quota Tributaria
La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en
l’habitatge o local.
A este efecte s’aplicarà la tarifa de clavegueram següent:
CONCEPTE

IMPORT en €

Quota de servei....................................................................................................12,00 €/semestre
Consum de 0-19 m3...............................................................................................0,10 ctms/ m3
Consum de 20- 39 m3............................................................................................0,30 ctms/ m3
Consum de mes de 40 m3.....................................................................................0,50 ctms/ m3
Article 6.- Exempcions i bonificacions
No es concediran exempcions ni cap bonificació en l’exacció de la present taxa.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon.
Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els
interessats puguen presentar reclamacions.
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Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastián Mahiques Morant exposa que es va a
rebaixar la qüota de servei del clavegueram, explica que ara es paga 15€ i que passarà a pagarse 12€, i que com també s'aplica per consum d'aigua, de 0 a 19 metres cúbics es seguira pagant
0,10 €, de 20 a 39 metres cúbics es pagarà 0,30 €, i més de 40 metres cúbics es pagarà 0,50 €.
Abans estava de 40 a 59 metres cúbics a 0,60 €, i mes de 60 metres cúbics a 0,80 €, la taxa
ultima sera de 0,50 € per metres cúbics.
La regidora Agustina Brines i Sirerol explica que ella van a abstindre's en aquesta
proposta de modificació de l'ordenança, perquè diu que quan es van posar les qüotes estaven
ajustades a la despesa, i que aquest excés hi estava previst per a futures reparacions de
clavegueram i de instal·lacions.
El regidor David Mogort i Alberola explica que ells també s'abstindran perquè diu que
no poden votar en contra de la baixada de una taxa, però també pensa que això son diners que
deixarà d'ingressar l’Ajuntament i hauria de tindre en conter que per a renovar el clavegueram
si hi hauran de posar prou diners o despres hi haura que traure-los d’un altre lloc, simplement
explica aixo i que no votaran en contra pero a favor tampoc.
El regidor Joan Serra i Folguerà exposa que Esquerra vota en contra, i que aquesta
proposta es molt precipitada perquè no s'ha donat la possibilitat de poder-se plantejar ni
discutir com cal, perque diu que si es canvia l'ordenança la rebaixa d'ingressos serà mínima, i
que es podríen fer bonificacions per familia nombrosa, per a que es pugueren beneficiar les
families que en son 5,6 o 7 persones. També exposa que el que s'hauria de fer és ajustar l'ingrés
que té l’Ajuntament de clavegueram i aigua potable a la despesa o inversió que te que fer
l’Ajuntament en renovació de clavegueram i de xarxa d'aigua potable. També explica que si no
es fa això hi ha un abús per part de l’Ajuntament amb els ingressos perque diu que es té que
cobrar el que és just per a poder aplicar les despeses a aquest servei. Exposa que amb l'aigua hi
ha un excés d'ingressos molt més superior respecta a la despesa que suposa l'aigua.
L'alcalde Sebastián Mahiques explica que l'excés que puga hi haure es ficarà en
inversió, igual que es va fer en els pressupostos del 2011, que hi hava una inversió de 90.000€.
També exposa que es preveu que hi haurà un menor ingrés d’uns 20.000€.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per SIS vots a favor (PP), UN vot en contra (ERPV) i QUATRE
abstencions (DOS PSOE, UN EUPV i UN Bloc-COMPROMÍS), acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la
prestació del servei de clavegueram, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
Article 5.- Quota Tributaria
La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en
l’habitatge o local.
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A este efecte s’aplicarà la tarifa de clavegueram següent:
CONCEPTE

IMPORT en €

Quota de servei....................................................................................................12,00 €/semestre
Consum de 0-19 m3...............................................................................................0,10 ctms/ m3
Consum de 20- 39 m3............................................................................................0,30 ctms/ m3
Consum de mes de 40 m3.....................................................................................0,50 ctms/ m3
Article 6.- Exempcions i bonificacions
No es concediran exempcions ni cap bonificació en l’exacció de la present taxa.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
1.4.4. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, valles, puntals, cavallets,
bastides i d’altres instal·lacions anàlogues.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de la Ordenança reguladora de la
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, valles, puntals, cavallets, bastides i d’altres instal·lacions anàlogues.
Vist el preceptiu informe emès pel secretari de la corporació, així com els corresponents
estudis econòmics financers elaborats per a la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
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Primer Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, valles,
puntals, cavallets, bastides i d’altres instal·lacions anàlogues, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
VALLES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES.
Article 5.- Quota Tributària
CONCEPTE.............................................................................................................IMPORT €
Bastides, Runes i/o materials de construcció i altres similars ................................0,20 €/m2/dia
S’estableix una tarifa mínima per la gestió d‘esta taxa que es fixa en 15,00€.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon.Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastián Mahiques explica el comtingut de la
modificació de l’ordenança d'ocupació de terrenys públics amb mercaderies i materials. Exposa
que hi ha un concepte que es de bastides de 0,10 € metre cuadrat per dia i runes i materials de
construcció de 0,15 € metre cuadrat per dia, i diu que l'ordenança passa a 0,20 € i s'estableix
una tarifa mínima per la gestió d'aquesta taxa de 15 €. Explica que es fa perquè moltes vegades
hi havíen factures que pujaven a 1€ o 1,5€, i que per tant es pague la taxa mínima i que
almenys paguen el paper que es gasta en l’Ajuntament.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per unanimitat de tots els assistents (SIS PP, DOS PSOE, UN
EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV), acorda:
Primer Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, valles,
puntals, cavallets, bastides i d’altres instal·lacions anàlogues, amb la següent redacció:
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«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
VALLES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES.
Article 5.- Quota Tributària
CONCEPTE.............................................................................................................IMPORT €
Bastides, Runes i/o materials de construcció i altres similars ................................0,20 €/m2/dia
S’estableix una tarifa mínima per la gestió d‘esta taxa que es fixa en 15,00€.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà
aprovada definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.
1.4.5. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de cementiri municipal.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de la Ordenança reguladora de la
Taxa de cementiri municipal.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria- Interventora, així com els corresponents
estudis econòmics financers elaborats per a la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer.-Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa de
cementiri municipal, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
Article 5.- Quota Tributària
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La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:
CONCEPTE.............................................................................................................IMPORT €
A) Nínxols / Fornícules:
Assignació inicial, per a 50 anys (d’acord amb la normativa vigent):
Nínxol senzill............................................................................................................900,00 €
Fornícules..................................................................................................................150,00 €
B) Treballs d’exhumació de restes cadavèriques a un únic nínxol.................................100,00€
C) Treballs de trasllat de restes cadavèriques, on hi ha implicats més d’un nínxol.......130,00 €
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastian Mahiques Morant explica el contingut
de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa de serveis del cementeri municipal.
Explica que aquesta tasca no s'ha modificat des del 2006 i el nínxol té un preu de 850€ i que les
fornícules, que es on van les cendres, tenen un preu de 125€, i els treballs d'exhumació i el
transllat de restes calavèriques tenen un preu de 78€. Explica que es va a incrementar el preu
perquè el últims nínxols que els van fer van costar 935€, i que per tant està per baix del preu de
cost de fer. Exposa que no s'arribarà a eixe preu, però que es va a pujar el nínxol sencill, pujara
50 € mes, es a dir a 900€, les fornícules pujaran 25 € mes i es quedaran a 150€, i els treballs
d'exhumació i transllat de restes calavèriques per a un nínxol serà de 100€, i si els treballs es
fan en més d'un nínxol el preu serà de 130€.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per unanimitat de tots els assistents (SIS PP, DOS PSOE, UN
EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV, acorda:
Primer Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa de
cementiri municipal, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
Article 5.- Quota Tributària
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La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:
CONCEPTE.............................................................................................................IMPORT €
D) Nínxols / Fornícules:
Assignació inicial, per a 50 anys (d’acord amb la normativa vigent):
Nínxol senzill............................................................................................................900,00 €
Fornícules..................................................................................................................150,00 €
E) Treballs d’exhumació de restes cadavèriques a un únic nínxol.................................100,00€
F) Treballs de trasllat de restes cadavèriques, on hi ha implicats més d’un nínxol.......130,00 €
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà
aprovada definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.
1.4.6. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei públic
d’assistència i estada a l’escoleta infantil municipal.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de la Ordenança reguladora de la
taxa per la prestació del servei públic d’assistència i estada a l’escoleta infantil municipal.
Vist el preceptiu informe emès per secretaria-intervenció, així com els corresponents estudis
econòmics financers elaborats per a la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la
prestació del servei públic d’assistència i estada a l’escoleta infantil municipal, amb la següent
redacció:
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«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA I ESTADA A L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
Article 4.- Quota Tributària
Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal, són:
1. Per la utilització del servei de guarderia infantil:
Per cada mensualitat......................................................................................................100 Euros.
Per la utilització del servei d’assistència i estància de
13:00 hores a 15:00 hores.....................................................................15 Euros/mes per xiquet/a
En concepte de matrícula, en sol·licitar l’ingrès del xiquet/a....................................... 50 Euros.
2. Bonificacions.
2.1 Les famílies nombroses tindran una bonificació en la quota mensual del 15%.
2.2 Les famílies que tinguen dos o més germans matriculats simultàniament a
l’escoleta tindran una bonificació en la quota mensual del 15%.
2.3 Es podran aplicar bonificacions de fins el 100% de la quota mensual a aquelles
famílies que per la seua situació socioeconòmica ho requerisquen, previ informe
favorable dels serveis socials municipal i resolt per l’Alcaldia, amb coneixement i
conformitat de la comissió corresponent.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon.Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Sebastián Mahiques explica la modificació de la
“taxa per l'Escoleta municipal”. Explica que les persones que la gasten no arriben a pagar les
despeses que hi ha. Exposa que l’Ajuntament continuarà pagant aquestes despeses, i que les
famílies que tinguen 2 o més germans matriculats a l'Escoleta tindran una bonificació en la
quota mensual del 15%, igual que com si fora una família nombrosa. Explica també que les
taxes es deixen com estaven, que son per cada mensualitat 100€, el servei de 1 a 3 segueix sent
de 15€, i que la matricula a 50€.
La regidora Agustina Brines i Sirerol manifesta que ella esta a favor per ser una
bonificació, explica que ells van fer un estudi de mercat sobre els serveis que es donen en
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comparació amb les despesses que es paguen i conidera que es deficitari i cal ajustar-se un
poc.
El regidor Victor Mansanet Boigues exposa que en un principi anava a abstindre's
perque l'altra vegada va haver una proposta que ell considerava abusiva i una altra proposta que
introduïa una augment de 90 o 100 euros. Explica que ara s'ha introduït un element que ell
considera important que és la bonificació a famílies nombroses i a famílies que tinguen
diversos xiquets, ja que la situació està molt mes mal que fa uns anys, i que per tant, votarà a
favor.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per unanimitat de tots els assistents (SIS PP, DOS PSOE, UN
EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV, acorda:
Primer.-Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la
prestació del servei públic d’assistència i estada a l’escoleta infantil municipal, amb la següent
redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA I ESTADA A L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
Article 4.- Quota Tributària
Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal, són:
1. Per la utilització del servei de guarderia infantil:
Per cada mensualitat......................................................................................................100 Euros.
Per la utilització del servei d’assistència i estància de
13:00 hores a 15:00 hores.....................................................................15 Euros/mes per xiquet/a
En concepte de matrícula, en sol·licitar l’ingrès del xiquet/a....................................... 50 Euros.
2. Bonificacions.
2.1 Les famílies nombroses tindran una bonificació en la quota mensual del 15%.
2.2 Les famílies que tinguen dos o més germans matriculats simultàniament a
l’escoleta tindran una bonificació en la quota mensual del 15%.
2.3 Es podran aplicar bonificacions de fins el 100% de la quota mensual a aquelles
famílies que per la seua situació socioeconòmica ho requerisquen, previ informe
favorable dels serveis socials municipal i resolt per l’Alcaldia, amb coneixement i
conformitat de la comissió corresponent.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
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Segon. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
1.4.7. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació del subsòl, sol i vol
de la via pública.
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de la Ordenança reguladora de la
Taxa per l’ocupació del subsòl, sol i vol de la via pública.
Vist el preceptiu informe emès pel secretari de la corporació, així com els corresponents
estudis econòmics financers elaborats per a la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer.-Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per
l’ocupació del subsòl, sol i vol de la via pública, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL,
SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA
Afegir un nou apartat a l’article 6.3.2
Article 6.3.2.
CAIXERS AUTOMÀTICS INSTAL·LATS EN LES FAÇANES I UTILITZABLES DES DE
LA VIA PÚBLICA
CONCEPTE...............................................................................................................IMPORT €
Quota anual per cada unitat instal·lada.............................................................................150,00 €
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
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Segon.Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastián Mahiques dona pas al punt
“reguladora de la taxa per l'utilització privativa del domini públic municipal” que son els
caixers automàtics instal·lats a les façanes i utilitzables des de la via pública. Explica que es
una taxa nova i que la qüota anual per unitat és de 150€. Exposa que l'únic caixer que hi ha en
aquestes condicions és el de “La Caixa”.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, i per SIS vots a favor (PP), i CINC abstencions (DOS PSOE, UN
EUPV, UN Bloc-COMPROMÍS i UN ERPV, acorda:
Primer.-Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per
l’ocupació del subsòl, sol i vol de la via pública, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL,
SOL I VOL DE LA VIA PÚBLICA
Afegir un nou apartat a l’article 6.3.2
Article 6.3.2.
CAIXERS AUTOMÀTICS INSTAL·LATS EN LES FAÇANES I UTILITZABLES DES DE
LA VIA PÚBLICA
CONCEPTE...............................................................................................................IMPORT €
Quota anual per cada unitat instal·lada.............................................................................150,00 €
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que s’acorde la seua
modificació o derogació.»
Segon.Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per
a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Cas de no presentar-se reclamacions es considerà aprovada
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definitivament, tot d’acord amb allò que estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.»
1.5. Modificació del contracte de concessió administrativa de la redacció de projecte
d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques sites
en c/ Ausiàs March, 5 i 17; avgda. Safor, 37, C/ Alzira, 16 i 12, de Simat de la Valldigna
PROPOSTA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE D'OBRES, CONSTRUCCIÓ,
EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE CINC CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES
SITES EN C/ AUSIAS MARCH, 5 17; AV. SAFOR, 37, C/ ALZIRA, 16 I 12, DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA
Simat de la Valldigna, xx d xxxxx de 2011
COMPAREIXEN
SEBASTIÁN MAHIQUES, alcalde- president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
l’exercici de les atribucions conferides per l'article 21 de la Llei 711985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i assistit pel Secretari de I'Ajuntament Aurelio
Sansixto Bonet, i Ramón Mampel Della, amb DNI 40904543D, actuant en nom de LA UNIÓ
DE LLAURADORS i RAMADERS, amb el CIF núm. G46143855, i d'acord amb les funcions
de representació legal que li corresponen segons s'estableix a I'article 8.20.1 dels Estatuts de la
Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencia, qui manifesta no estar incurs en cap de les
causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en la matèria.
A fi de celebrar la contractació de CONCESSIO ADMINISTRATIVA DE LA REDACCIÓ
DE PROJECTE D'OBRES, CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE CINC
CENTRALS SOLARES FOTOVOLTAIQUES SITES EN C/ AUSIAS MARCH, 5 17, AVDA
SAFOR, 37, C/ ALZlRA, 16 I 12, DE SIMAT DE LA VALLDIGNA), que es defineix pels
següents
ANTECEDENTS
l. Per I'Ajuntament Ple de Simat de la Valldigna es va acordar, en sessió de data 27 de
setembre de 2010, I'aprovació del plec de clàusules economicoadministratives que han de regir
la contractació mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació, per concessió
administrativa de la redacció de projecte d'obres, construcció, explotació i conservació de cinc
centrals solars fotovoltaiques sites en C/ Ausiàs March, 5 i 7, Av. La Safor, 37, C/ Alzira, 16 i
12, de Simat de la Valldigna, amb un pressupost de que munta la quantitat de:
PRESSUPOST:
Cost anual sense IVA...................................................................425.000,00 €
18% d'lVA ....................................................................................76.500.00 €
Total anual IVA inclòs.................................................................501.500,00 €
Les clàusules i determinacions del qual, revisten caràcter contractual.
ll. Prèvia fiscalització per la intervenció, l'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant
procediment obert, va ser acordada pel Ple de l’Ajuntament, en data de 27 de setembre de
2010.
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III. Amb data 27 de desembre del 2010, es va acordar l'adjudicació definitiva del contracte a
l'empresa UNIO DE LLAURADORS I RAMADERS, amb CIF 46143855, d'acord amb la seua
oferta econòmica i les millores presentades, i que correspon a un cànon anual superior al de 35
€ per cada kWp, segons allò que es disposa en la ORDRE 9/2011, de 16 de maig, de la
Conselleria de Infraestructures i Transport, sobre concessió d’ajudes de la Agència Valenciana
de la Energia, en el marc del programa «Ciutat Solar», per a l’exercici 2011. Amb una potència
instal·lada total de 93,600 kwp, el cànon total munta a 100.000,00 € per al període de concessió
de 25 anys, quantitat notablement superior al mínim normatiu de 81.900,00 €
- Cànon inicial de 30.000 €.
- 70.000,00 € corresponents a la suma del 6% dels ingressos bruts anuals per al període
concessional de 25 anys, i a pagar en 25 quotes anuals.
///....///
En prova de conformitat amb el contingut d'este contracte, es firma per les parts en el lloc i la
data al començament assenyalats, per duplicat exemplar i a un únic efecte, quedant un en poder
del contractista i un altre en el de l’Ajuntament, de tot això, com a secretari, certifique
L’ ALCALDE
Sebastián Mahiques Morant

EL CONTRACTISTA,
Ramon Mampel Della

EL SECRETARI,
Aurelio Sansixto Bonet»

Obert el torn d’intervencions, L'alcalde Sebastián Mahiques Morant exposa que l'ha
telefonat la Unió de LLauradors i explica que li han dit que no tenen ningun problema en que
la proposta es quede damunt de la taula, i que en el seu dia faran les explicacions pertinents.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, acorda deixar este punt sobre la
taula.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció
de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents
acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos
mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini
d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent.
Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les
21,10 hores, del dia 26 d’octubre de 2011 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, novembre de 2011
El secretari,
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