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1. ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, 

RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ. 
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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  

  



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 7 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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, quan 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. 
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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.  

L'Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA podrà establir i exigir contribucions 
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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 
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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 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.  
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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 de constrenyiment 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 
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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 del període executiu són de tres tipus: recàrrec executiu, recàrrec de 

constrenyiment reduït i recàrrec de constrenyiment ordinari. 

Estos recàrrecs són incompatibles entre ells i es calculen sobre la totalitat del 
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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 de 

constrenyiment. 

3. El recàrrec de constrenyiment 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 de constrenyiment 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 de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de 

demora. Quan resulte exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment 

reduït no s'exigiran els interessos de demora meritats des de l'inici del període executiu.  

 

CAPÍTOL IV. 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 
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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.  

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 
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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.  

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.  
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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:  
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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 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:  
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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 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 
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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 

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.  
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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.  

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 
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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 de constrenyiment 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 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 22 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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 la 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 realitzar-se 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 
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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.  

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.  
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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. 

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 
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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 suficient 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:  
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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 recaptatori. 

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 de constrenyiment, 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 
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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.  
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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 de constrenyiment 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 
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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 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. 
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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 judicial ferma que assenyale esta 

circumstància.  
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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 de constrenyiment per prohibir-ho una 

disposició amb rang de llei, seran compensables d'ofici quan transcórrega el termini de 

pagament en període voluntari.  
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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 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 de constrenyiment.  
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Si la compensació se sol·licita en període executiu i es denega, es continuarà el 

procediment de constrenyiment.  

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. 

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: 

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. 
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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, s'hauran de publicar per mitjà d'anuncis en el Butlletí 

Oficial de la província. 

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

entitats bancàries. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

S'haurà d'acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el  Registre 

de la Propietat. 

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. 
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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 no-liquidació 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.  

L'anterior s'entén sense perjuí del que disposa l'article 104 respecte dels deutes 

constrets.  

 

SECCIÓ 5a. GARANTIES DEL DEUTE TRIBUTARI 

Article 51.- Dret de prelació.  
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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.  
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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 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 
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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:  

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 
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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 requerir-se 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 
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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 

rectificar-se 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. 
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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 

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 
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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.  

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.  
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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 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 haver-se 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 
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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 

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.  
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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 presentar-se 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». 
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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.  

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 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 48 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

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. 
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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.  

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.  
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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 
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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 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 realitzar-se 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.  
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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.  

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 
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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 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 57 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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  

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.  
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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 

- 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. 
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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 de 
constrenyiment, 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 
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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 de constrenyiment 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 
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i, si és procedent, de les costes del procediment de constrenyiment.  

5. El procediment de constrenyiment 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 de constrenyiment.  

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 de constrenyiment 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 de constrenyiment, 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 de constrenyiment que 

impedisca la identificació del deutor o del deute constret.  

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 de constrenyiment.  

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 de constrenyiment.  

El procediment de constrenyiment es durà a terme de la forma regulada en la 

Llei General Tributària, i en el Reglament General de Recaptació, d'acord amb les 
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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.-Costs.  

A més de les enumerades en el Reglament General de Recaptació, tindran la 

consideració de costs 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 
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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 de constrenyiment.  

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.  
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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.  

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.  
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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:  

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.  
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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.  
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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.  

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 
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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.  

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 
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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.  

2. Quan al temps d'iniciar-se l'expedient sancionador es trobaren en poder de 
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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 concessió 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. 
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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 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 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 73 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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 

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 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 74 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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.  
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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 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 
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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 tinguen 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.  
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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.  

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 
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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 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 
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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 contenciós administrativa.  

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.  
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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.  



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 82 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

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 esmentades 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.  
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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 FINAL 

Després que s'aprove definitivament esta ordenança, entrarà en vigor l'endemà 

de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que se 

n'acorde la modificació o la derogació. 
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2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 

SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

Data última modificació: 28 de decembre de 2017 – BOP 247 

Article 1.-  Fet imposable. 

1.- El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la 

titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els 

immobles de característiques especials: 

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els servicis 

públics que es troben afectes. 

b) D'un dret real de superfície. 

c) D'un dret real d'usdefruit. 

d) Del dret de propietat. 

2.- La realització del fet imposable que corresponga, d'entre els definits en 

l'apartat anterior per l'orde en ell establit, determinarà la no subjecció de l'immoble a les 

restants modalitats en el mateix previstes. 

3.- Tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i 

de béns immobles de característiques especials els definits com tals en les normes 

reguladores del Cadastre Immobiliari. El caràcter urbà o rústic de l'immoble dependrà 

de la naturalesa del seu sòl. 

4.- Es consideren béns immobles de característiques especials els compresos en 

els següents grups: 

a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refine de petroli, i les 

centrals nuclears. 

b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades 

exclusivament al risc. 

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge. 

d) Els aeroports i ports comercials. 

5.- No estan subjectes a l'impost: 

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 

maritím-terrestre i hidràulic, sempre que siguen d'aprofitament públic i gratuït. 

b) Els següents béns immobles propietat d'este Ajuntament: 

-  Els de domini públic afectes a ús públic. 

- Els de domini públic afectes a un servici públic gestionat directament per 

l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracte d'immobles cedits a tercers 
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per mitjà de contraprestació. 

Article 2.- Subjectes passius. 

1.- Són subjectes passius a títol Contribuent les persones naturals i jurídiques i 

també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat 

jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible 

d'imposició, que ostenten la titularitat d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost, 

en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'esta Ordenança. 

2.- En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix 

immoble de característiques especials, serà substitut contribuent el que haja de satisfer 

el major cànon. 

El substitut del contribuent a què es referix el paràgraf anterior, podrà repercutir 

sobre els altres concessionaris la part de la quota líquida que li corresponga en proporció 

als cànons que hagen de satisfer cadascú d'ells. 

3.- El subjecte passiu podrà repercutir la càrrega tributària suportada conforme 

a les normes de dret comú. 

4.- L'Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'Impost en els que 

no reunint la condició de subjectes passius del mateix, facen ús per mitjà de 

contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials. 

5.- Els subjectes passius que residisquen en l'estranger durant més de sis mesos 

de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 

espanyol, als efectes de les seues relacions amb la Hisenda Pública. 

Article 3.- Responsable. 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

totes les persones que siguen causants o col.laboren en la realització d'una infracció 

tributària. 

2.- Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques que es 

referix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a 

les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de dites Entitats, si 

figuren inscrits com tals, en el Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la 

responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot cas. 

3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seues obligacions 

tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 

d'elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls haja 

adjudicat. 

4.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes de la 

seua incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles, respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s'ha comés una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
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b) Quan s'ha comés una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

5.- Així mateix els Administradors seran responsables subsidiàriament, en tot cas, 

de les obligacions tributaris pendents de les persones jurídiques que hagen cessen de fet 

en les seues activitats. 

6.- En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 

constituïxen el fet imposable de l'impost, els béns immobles objecte de dits drets 

quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos 

en l'article 41 de la Llei General Tributària. Les quotes exigibles a l'adquirent són les 

corresponents als exercicis no prescrits. 

7.- A efectes del que preveu l'apartat anterior els notaris sol.licitaran informació 

i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l'Impost sobre Béns 

Immobles associades a l'immoble que es transmet. 

8.- El procediment per a exigir a l'adquirent el pagament de les quotes tributàries 

pendents, que es referix el punt 6, precisa acte administratiu de declaració de l'afecció i 

requeriment de pagament a l'actual propietari. 

9.- En supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, 

respondran solidàriament del pagament de l'impost a l'empara del que preveu l'article 34 

de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podran exigir el 

compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats. 

Article 4.- Exempcions. 

1.- Gaudiran d'exempció els següents béns: 

a) Els que sent propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 

locals estiguen directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als 

servicis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional. 

b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna. 

c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'estat 

Espanyol i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 

reconegudes, en els termes establits en els respectius acords de cooperació subscrits. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 

e) Els immobles a què siga d'aplicació l'exempció en virtut de Conveni 

Internacionals. 

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent 

reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de la qual siga la fusta o el 

suro. 

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a servicis 

indispensables parell l'explotació de les mencionades línies. 

h) Els béns immobles que es destinen a l'ensenyança per centre docents acollits, 
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total o parcialment, al règim de concerts educatius, quant a la superfície afectada a 

l'ensenyança concertada, sempre que el subjecte passiu coincidisca amb el titular de 

l'activitat. 

i) Els declarats expressament i individualment monument o jardí històric d'interés 

cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de la meritació de l'impost. 

j) La superfície de les muntanyes en què es realitzen repoblacions forestals o 

regeneració de masses arborades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics 

aprovats per l'Administració Forestal. 

Esta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període 

impositiu següent a aquell en què es realitze la seua sol.licitud. 

El gaudi de les exempcions dels aparells h), i) i j) requerirà que el subjecte passiu 

les haja sol.licitat. En la sol.licitud s'haurà d'acreditar el compliment dels requisits exigibles 

per a l'aplicació de l'exempció. 

2.- Gaudiran d'exempció els béns immobles situats en el terme d'este Ajuntament 

que siguen titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguen afectes 

al compliment dels fins específics dels referits centres. Per a disfrutar d'esta exempció, 

serà necessari sol.licitar-la, acompanyant certificat que els béns estan afectes al 

compliment dels fins del Centre. L'efecte de la concessió de les exempcions de caràcter 

pregat comença a partir del període impositiu següent a la data de la sol.licitud i no pot 

tindre caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal se sol.licite abans que la 

liquidació siga ferma, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorren els 

requisits exigits per al seu gaudi. 

3.- Gaudiran d'exempció els següents immobles: 

a) Els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals siga igual o inferior a 5 

euros. 

b) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota 

líquida corresponent a la totalitat de béns rústics possesos en el municipi siga igual o 

inferior a 5 euros. 

Article 5.- Bonificacions. 

1.- Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, 

sempre que així se sol.licite pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles 

que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i 

promoció immobiliari tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a esta, i no 

figuren entre els béns del seu immobilitzat. 

El termini d'aplicació d'esta bonificació comprendrà des del període impositiu 

següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, 

sempre que durant eixe temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i 

sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes impositius. 

Per a disfrutar de la mencionada bonificació, els interessats hauran de complir els 
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següents requisits: 

a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es 

tracte, la qual es farà per mitjà de certificat del Tècnic-Director competent de les 

mateixes, visat pel Col.legi Professional. 

b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i 

promoció immobiliària, la qual es farà per mitjà de la presentació dels estatuts de la 

societat. 

c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació és de la seua propietat i no 
forma part de l'immobilitzat, que es farà per mitjà de còpia de l'escriptura públic o alt 

cadastral i certificat de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim balanç 

presentat davant de l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats. 

d) Fotocòpia de l'alta o últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 

La sol.licitud de la bonificació es podrà formular des que es puga acreditar l'inici 

de les obres; i l'acreditació dels requisits anteriors podrà realitzar-se per mitjà de 

qualsevol altra documentació admesa en Dret. 

Si les obres de nova construcció de rehabilitació integral afectaren a diversos 

solars, en la sol.licitud es detallaran les referències cadastrals dels diferents solars. 

2.- Les vivendes de protecció oficial i les que resulten equiparables a estes 

conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que disposa l'art. 73 

del  RDL 2/2004, de 5 de març, gaudiran la següent bonificació: 

2.a) Una bonificació de 50% en la quota íntegra de l'impost durant els 3 períodes 

impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva. Dites bonificacions es 

concediran a petició de l'interessat i assortirà efectes des del període impositiu següent 

a aquell en què se sol.licite.El gaudi d'esta modificació és incompatible amb qualsevol 

altre benefici fiscal en l'Impost sobre Béns Immobles que poguera correspondre al 

subjecte passiu o a l'immoble. 

3.- Els subjectes passius de l'Impost, que ostenten la condició de titulars de família 

nombrosa, disfrutaran d'una bonificació de la quota íntegra de l'Impost, quan 

concórreguen les circumstàncies següents: 

a) Que el bé immoble constituïsca la vivenda habitual del subjecte passiu. 

b) Que la unitat familiar del subjecte passiu tinga ingressos anuals inferiors a 5 

vegades el salari mínim interprofessional. 

c) Que el valor cadastral de l'immoble, dividit pel nombre de fills del subjecte 

passiu, siga inferior a l'import anual del salari mínim interprofessional. La bonificació haurà 

de ser sol·licitada pel subjecte passiu, qui acompanyarà a la sol·licitud la següent 

documentació: 

- Escrit de sol·licitud de la bonificació, en el que s'identifique el bé immoble. 

- Fotocòpia del document acreditatiu de la titularitat del bé immoble. 
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- Certificat de família nombrosa. 

- Certificat del Padró Municipal. 

- Fotocòpia de l’ultima declaració d'Impost sobre la Renda de la Persones Físiques, 

excepte en els supòsits en què el subjecte passiu no estiga obligat a presentar tal 

declaració d'acord amb la normativa reguladora del mencionat Impost. 

El termini de gaudi de la bonificació serà de 5 anys, si bé el subjecte passiu podrà 

sol·licitar la pròrroga del dit termini dins de l'any en què el mateix finalitze, sempre que 

continuen concorrent els requisits regulats en este apartat. En tot cas, la bonificació 
s'extingirà d'ofici l'any immediatament següent a aquell en què el subjecte passiu 

cessament en la seua condició de titular de família nombrosa o deixe de concórrer algun 

dels referits requisits. Les bonificacions regulades en els apartats anteriors han de ser 

sol·licitades pel subjecte passiu; i amb caràcter general de l'efecte de la concessió de les 

mateixes començarà a partir de l'exercici següent, quan la bonificació se sol·licite abans 

que la liquidació siga ferma, es concedirà si en la data de devengo de l'Impost concorren 

els requisits exigits per al seu gaudi. 

4.- Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la cuota. 

Article 6. – Base imposable i base liquidable. 

1.- La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 

Estos valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de 

la manera previstos en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la Llei del Cadastre 

Immobiliari. 

2.- La base liquidable serà el resultat de practicar en la imposable les reduccions 

que legalment s'establisquen. 

3.- La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial 

del Cadastre i serà recorrible davant del Tribunal Económic-Administratiu Regional 

competent, en els procediments de valoració col.lectiva. 

4.- L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulte de 

la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol.licitud, esmena de 

discrepàncies i inspecció cadastral. 

5.- En els béns immobles classificats com de característiques especials no 

s'aplicaran reduccions en la base imposable a efectes de determinar la base liquidable de 

l'impost. 

Article 7. – Tipus de gravamen i quota. 

1.- El tipus de gravamen serà el 0’78 per cent quan es tracte de béns urbans i el 

0’885 per cent quan es tracte de béns rústics. 

2.-La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus 

de gravamen. 
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3.-La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les 

bonificacions aplicables. 

Article 8. – Període impositiva i meritació de l'impost. 

1.- El període impositiu és l'any natural. 

2.- L'impost s'esdevinga el primer dia de l'any. 

3.- Els fets, actes i negocis que, conforme al que preveu l'article 9 d'esta 

Ordenança, hagen de ser objecte de declaració, comunicació o sol.licitud, tindran 

efectivitat en el període impositiu immediat següent a aquell en què es van produir, amb 

independència del moment en què es notifiquen. 

4.- En els procediments de valoració col.lectiva, els valors cadastrals modificats 

tindran efectivitat el dia u de gener de l'any següent a aquell en què es produïsca la seua 

notificació. En particular, quan l'Ajuntament conega de la conclusió d'obres que originen 

una modificació de valor cadastral, respecte al figurat en el seu padró, liquidarà l'IBI en la 

data en què la Gerència Territorial del Cadastre li notifique el nou valor cadastral. La 

liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no 

prescrits. 

5.- En les liquidacions de l'ingrés directe derivades de les alteracions cadastrals es 

deduiran les quotes satisfetes per IBI dels mateixos exercicis i del mateix immoble. 

Article 9. – Règim de declaracions i sol·licituds. 

1.- Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l'impost, que es referix 

l'article 1 d'esta Ordenança estan obligats a declarar davant de la Gerència Territorial del 

Cadastre les circumstàncies determinants d'un alta, baixa o modificació de la descripció 

cadastral dels immobles, excepte en els supòsits de comunicació o de sol·licitud prevists 

en els apartats següents. 

2.- Seran objecte de declaració o comunicació, segons procedisca, els següent fets, 

actes o negocis: 

a) La realització de noves construccions i l'ampliació, rehabilitació, demolició o 

derrocament de les ja existents, ja siga parcial o total. No es consideraran tals les obres 

o reparacions que tinguen per objecte la mera conservació i manteniment dels edificis, i 

les que afecten tan sols a característiques ornamentals o decoratives. 

b) La modificació d'ús o destí i els canvis de classe de cultiu o aprofitament. 

c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles. 

d) L'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seua consolidació. 

e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió 

administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície. 

f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 

copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l'article 33 de la Llei General Tributària. 
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3.- Es podran presentar davant del Cadastre les següents sol.licituds: 

a) Sol.licitud de baixa, que podrà formular qui figurant com titular cadastral 

haguera cessat en el dret que va originar la dita titularitat. 

b) Sol.licitud d'incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d'un 

bé afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o 

d'usdefruit. 

c) Sol.licitud d'incorporació de cotitulars quan resulte procedent. 

De totes maneres, este Ajuntament col·laborarà en el va enviar d'eixa 

documentació. 

Article 10. – Règim de liquidació. 

1.- La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària d'este impost, seran competència exclusiva de l'Ajuntament i compenderán les 

funcions de reconociomiento i denegació d'execiones i bonificacions, realització de les 

liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents 

de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels 

recursos que s'interposen contra els dits actes i actuacions per a l'assistència i informació 

al contribuent referides a les matèries compreses en este apartat. 

2.- Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, previstos 

en esta ordenança han de presentar-se davant de l'Ajuntament, acreditant les 

circumstàncies que fonamenten en la sol·licitud. 

3.- Les liquidacions tributàries seran practicades per l'Ajuntament, tant les que 

corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe. 

4.- No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en 

els supòsits en què, duent-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s'hagen 

practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable. Una vegada 

transcorregut el termini d'impugnació previst en les esmentades notificacions sense que 

hagen utilitzat els recursos pertinents, s'entendran consentides i ferms les bases 

imposables i liquidables notificades, sense que puguen ser objecte de nova impugnació al 

procedir-se a l'exacció anual de l'impost. 

Article 11. – Règim d'ingrés. 

1.- El període de cobrament per als valors-rebut notificats col.lectivament es 

determinarà cada any i s'anunciarà públicament. 

Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel 

Reglament General de Recaptació, que són: 

a) Per a les notificades dins de la primera quinzena del mes, fins al dia 5 del mes 

natural següent. 

b) Per a les notificades dins de la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes 
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natural següent. 

2.- Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats 

anteriors sense que el deute s'haja satisfet, s'iniciarà el període executiu, la qual cosa 

comporta la meritació del recàrrec del 20 per cent de l'import del deute no ingressat, 

així com el dels interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 10 per cent 

quan el deute s'ingresse abans que haja sigut notificada al deutor la providència d'apremi. 

Article 12. – Impugnació dels actes de gestió de l'impost. 

1.- Els actes dictats pel Cadastre, objecte de notificació podran ser recorreguts 

en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspenga la 

seua executivitat, llevat que excepcionalment s'acorde la suspensió pel Tribunal 

Econòmic-Administratiu competent, quan així ho sol.licite l'interessat i justifique que la 

seua execució poguera causar perjuís d'impossible o difícil reparació. 

2.- Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els 

interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciósadministratiu, en el 

termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació expressa o al de la 

finalització del període d'exposició pública dels 

padrons corresponents. 

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que 

correspon tal funció a l'Ajuntament, conforme al que preveu l'article 6.4 d'esta 

Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l'apartat anterior. 

4.- La interposició del recurs de reposició davant de l'Ajuntament no suspén 

l'acció administrativa per al cobrament, a menys que dins del termini previst per a 

interposar el recurs, l'interessat sol.licite la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i 

acompanye garantia pel total del deute tributari. 

No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del 

procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifique la impossibilitat de 

prestar alguna, o ben demostre fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació 

que s'impugna. 

5.- Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs 

contenciós administratiu en els terminis següents: 

a) Si la resolució ha sigut expressa, en el termini de dos mesos comptats des de 

l'endemà al de la notificació d'acord resolutori de recurs de reposició. 

b) Si no hi haguera resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des 

de l'endemà a aquell en què hi ha d'entendre's desestimat el recurs de reposició. 

Article 13. – Benefici fiscal per col·laboració en la recaptació. 

Els subjectes passius que tinguen domiciliat en una entitat finaciera el pagament 

de les liquidacions anuals d'este impost, gaudiran d'una bonificació del 3 per cent de la 

quota. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 96 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2018, continuant en 

vigor fins la seua modificació o derogació expressa. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 97 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

  



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 98 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

3.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

Data última modificació: 3 de març de 2001 – BOP 53 

Article 1r.  

De conformitat amb el que preveu l'article 86 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei, Reguladora de les Hisendes Locals, este 

Ajuntament fa ús de la facultat que li confereix la mateixa, amb vista a la fixació dels 

elements necessaris per a la determinació de la quota tributària, de L'IMPOST SOBRE 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES, previst en el article 60.1.b). 

Article  2n. 

1.- Els elements de la relació jurídic tributària d'este Impost són els continguts i 

regulats en els articles 78 a 99, ambdós inclusivament i disposicions transitòria quarta i 

tretzena de l'esmentat RDL 2/2004.  

Modificats parcialment per la Llei 6/1991, d'11 de març i aquella i esta al seu torn 

modificades per la disposició addicional dinovena de la Llei 18/1991 de 6 de juny, de 

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

2.- En tot cas caldrà atenir-se allò que estableixen les disposicions concordants o 

complementàries dictades a l’efecte de desplegar la normativa assenyalada. 

Article  3r. 

La quota tributària a liquidar serà la mínima fixada en les tarifes vigents aprovades: 

pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, per a les Activitats 

Empresarials Industrials, Comercials, de servicis i Mineres i d'Activitats Professionals i 

d'Artistes i pel Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost per a l'Activitat de 

Ramaderia Independent, modificades per l'aplicació del coeficient d'increment únic de 

l'1,1. 

Article 4t. 

Este Impost s'exigirà en règim d'autoliquidació en els termes que 

reglamentàriament s'establisquen.  

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la  província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 

2001, es mantindrà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa. 
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4.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 

OBRES. 

Data última modificació: 27 de novembre de 2013 – BOP 282 

Article 1r.- Fet imposable. 

1.- Constitueix el fet imposable de l’impost, la realització, dins del terme 

municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la que s’exigisca obtenció 

de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’haja obtingut o no l’esmentada llicència, 

sempre que la seua expedició corresponga a aquest municipi. 

2- Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior, 

podran consistir en: 

a) Obres de construcció d’edificis i instal·lacions de totes classes de nova planta. 

b) Obres de demolició. 

c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seua disposició  interior com 

el seu aspecte exterior. 

d) Alineacions i rasants. 

e) Obres de fontaneria i clavegueram. 

f) Obres en cementeris. 

g) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requerisquen 

llicència d’obra o urbanística, d’acord amb allò que s’ha prescrit en les normes 

subsidiàries de planejament urbà municipal. 

Article 2n.- Subjectes passius. 

1.- Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones 

físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General 

Tributaria, propietaris dels immobles sobre els que es realitzen les construccions, 

instal·lacions o obres sempre que siguen amos de les obres; en els demés casos es 

considerarà contribuent a qui ostente la condició d’amo de l’obra. 

2.- Tenen la consideració de subjectes passius substituts  del contribuent els que 

sol·liciten les corresponents llicències o realitzen les construccions, instal·lacions o 

obres, si no foren els propis contribuents.  

Article 3r.- Base imposable, quota i meritació. 

1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de 

la construcció, instal·lació o obra. 
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2.- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 

gravamen. 

3.- El tipus de gravamen serà el 2,40 per 100. 

4.- L’Impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o 

obra, encara que no s’haja obtingut la corresponent llicència. 

Article 4t.- Gestió. 

1. Quan es concedisca la llicència preceptiva es practicarà una liquidació 

provisional, determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels 

interessats, sempre que el mateix hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent; 

en un altre cas, la base imposable serà determinada pels tècnics municipals, d'acord amb 

el cost benvolgut del projecte. 

2. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades 

i del cost real efectiu de les mateixes, l'Ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació 

administrativa, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l'apartat 

anterior practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o 

reintegrant-li, si és el cas, la quantitat que corresponga. 

Article 5é.- Inspecció i recaptació. 

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb allò previst en la 

Llei General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com 

en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

Article 6é.- Infraccions i sancions. 

En tot allò referent a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la 

determinació de les sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà 

el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen 

i desenvolupen. 

Article 7é.- Bonificacions. 

1.- S'establix les següents bonificacions sobre la quota de l'impost: 

a) Del 90 per cent a favor de la instal·lació del sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'esta bonificació estarà condicionada en 

les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la 

corresponent homologació de l'Administració competent. 

b) Del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres vinculades 

als plans de foment de les inversions privades en infraestructures. 

c) Del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents 

a les vivendes de protecció oficial. 
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d) Del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 

afavorisquen les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.   

2.  Conforme a l'article 103.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Funció de la Comunitat 

Valenciana Jaume II el Just tindrà una bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre 

Construccions Instal·lacions i Obres, en les construccions, instal·lacions i obres que 

realitze en el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna en declarar les seues 

actuacions d'especial interès per al nostre municipi i pel seu caràcter històric i 

patrimonial per a la Comunitat Valenciana. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

"Butlletí Oficial" de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 28 de novembre 

de 2013 romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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5.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 

SOBRE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 

Data última modificació: 31 de desembre de 2009 – BOP 310 

Article 1r. 

De conformitat amb el previst en la subsecció quarta de la secció tercera del 

capítol 1r del títol segon del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei, Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigirà 

l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d'acord a les normes contingudes en la 

present Ordenança i en l'Esmentat Reial Decret  i amb les quotes que determinen el seu 

article 96-1. 

QUOTA 

1.- El coeficient a aplicar sobre el quadre de tarifes previstes en la Llei serà el següent: 

Potència y classe de vehicle 
Quota 

Euros 

a) Turismes: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots. 

De menys de 8 c. f. 

De 8 fins 11,99 c. f. 

De 12 fins 15,99 c. f. 

De 16 fins 19.99 c. f. 

A partir de 20 c. f. en avant 

 

 

18,54 € 

50,06 € 

105,68 € 

131,64 € 

164,53 € 

b) Autobusos: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots. 

De menys de 21 places 

De 21 a 50 places 

De mes de 50 places 

 

 

122,37 € 

174,28 € 

217,85 € 

c) ,Camions: Coeficient a aplicar 1,469 per a tots. 

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil  

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 

De mes de 2.999 kg. de càrrega útil 

De mes de 9.999 kg. de càrrega útil 

 

 

62,11 € 

122,37 € 

174,28 € 

217,85 € 

d) Tractors: El coeficient a aplicar serà: Coeficient a aplicar 1,469 

per a tots. 

De menys de 16 c. f  

De 16 a 25 c. f.  

De mes de 25 c. f.  

 

25,96 € 

40,79 € 

122,37 € 

 

e) Remolques i semiremolques arrastrats per vehicles de tracció 

mecànica: El coeficient a aplicar serà 1,469 per a tots. 

De menys de 1.000 i mes de 750 kg. de càrrega útil 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 

De mes de 2.999 kg. de càrrega útil 

 

 

25.96 € 

40.79 € 

122.37 € 

 

f) Altres vehicles: Coeficient 1,469 per a tots. 

Ciclomotors 

Motocicletes fins 125 c.c. 

Motocicletes de mes de 125 fins 250 c.c. 

 

6,49 € 

6,49 € 

11,12 € 
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Motocicletes de mes de 205 fins 500 c.c. 

Motocicletes de mes de 500 fins 1.000 c.c. 

Motocicletes de mes de 1.000 c.c. 

22,26 € 

44,50 € 

88,99 € 

 

Article 2n 

El pagament de l’impost només podrà ser acreditat mitjançant l’exhibició del 

pertinent rebut. 

Article 3r 

1.- En el cas de primeres adquisicions de vehicles o  quan aquests es reformen 

de manera que s’altere la seua classificació als efectes del present impost, els subjectes 

passius presentaran davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies, a 

contar des de la data d’adquisició o reforma, declaració-liquidació segons el model 

determinat per aquest ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributaria 

imprescindibles per a la liquidació normal o complementaria procedent, així com la 

realització de la mateixa. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la seua compra 

o modificació, certificat de les seues característiques tècniques i el document nacional 

d’identitat o codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.  

2.- Per l'oficina gestora es practicarà la corresponent liquidació normal o 

complementària, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del 

termini d'ingrés i dels recursos procedents. 

Article 4t 

1.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 

pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins del primer trimestre de cada 

exercici. 

2.- En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les corresponents 

quotes es realitzarà per mitjà del sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles 

subjectes a l'impost que es troben inscrits en el corresponent registre públic a nom de 

persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal. 

3.- El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de 15 dies 

hàbils perquè els legítims interessats puguen examinar-lo i, si és el cas, formular les 

reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el “Butlletí Oficial” de la 

província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes 

passius 

Article 5é.- Bonificacions. 

1.- Sobre la quota de l’impost, incrementada per l’aplicació de coeficient de 

l’impost s’aplicarà la següent bonificació: 
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Una bonificació de fins el 100% per als vehicles històrics o aquells que tinguen 

una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació, 

si esta no es coneixera, prenent per tal la de la seua primera matriculació o en el seu 

defecte, la data en què el corresponent tipus  variant es deixarà de fabricar. 
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DISPOSICIÓ FINAL. 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2010, 

continuant en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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6.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST 

SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

Data última modificació: 11 de desembre de 2004 -BOP 295 

 Capítol I.  

Fet imposable. 

Article 1r. 

1.- Constitueix el fet imposable de l'impost, l'increment de valor que 

experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es pose de manifest a conseqüència 

de la transmissió de la seua  propietat  per  qualsevol  títol  o de la constitució o 

transmissió de qualsevol  dret  real del gaudi, limitador del domini sobre els esmentats 

béns. 

2.-  El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir  en: 

a) Negoci jurídic "mortis causa" 

b) Declaració formal d'hereus "ab intestato" 

c) Negoci  jurídic  "inter  vivos", siga  de  caràcter  onerós  o  gratuït. 

d) Enajenació en subhasta pública. 

e) Expropiació forçosa. 

Article 2n. 

Tindran  la consideració de terrenys de naturalesa urbana:  el sòl  urbà,  el  

susceptible  d'urbanització, l'urbanitzable  programat o urbanitzable  no  programat des 

del moment en què s’aprove un programa d'actuació urbanística; els terrenys que 

disposen de vials  pavimentats o encintat de voreres i compten, a més, amb clavegueram, 

subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic; i els 

ocupats per  construccions  de  naturalesa  urbana. 

Article 3r. 

No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimenten els 

terrenys que tinguen la consideració de rústics a efectes de l'impost sobre béns 

immobles. 

Capítol II. 

Exaccions 
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Article 4t. 

Estan  exempts  d'aquest  impost els increments de  valor  que  es manifesten 

com a conseqüència de: 

a) Les aportacions de bens i drets realitzats pels cònjuges a  la societat  conjugal,  

les adjudicacions que al seu favor i  en  pagament  d'elles  es verifiquen i les transmissions 

que es facen als cònjuges en  pagament dels seus havers comuns. 

b) La constitució i transmissió de qualsevol drets de servitud. 

c) Les transmissions de béns immobles entre els cònjuges o a favor  dels fills, com 

a conseqüència del compliment de sentències en els  casos de nul·litat, separació o 

divorci matrimonial.  

Article 5é. 

Estan exempts d'aquest impost, així mateix, els increments de valor 

corresponents quan la condició de subjecte passiu recaiga  sobre les següents persones 

o entitats: 

a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 

b) La Comunitat Autònoma de València, la província de València, així com els 

organismes autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats expressades. 

c) El municipi de la imposició i les entitats locals integrades en el mateix o que en 

formen part, així com els seus respectius organismes  autònoms de caràcter 

administratiu. 

d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o benèfiques-docents. 

e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats de Previsió Social 

constituïdes d’acord amb allò previst en la legislació vigent. 

f) Les persones o entitats a favor de les quals  s’haja reconegut l'exempció per 

tractats o convenis internacionals. 

g) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels 

terrenys afectats per a les mateixes. 

h) La Creu Roja Espanyola. 

Capítol III.  

Subjectes passius. 

Article 6é. 
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Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost: 

a) En les transmissions de terrenys o en  la constitució o transmissió de drets 

reals de gaudi limitadors del domini, a títol  lucratiu,  l'adquirent  del terreny o la persona 

a favor de la qual  es  constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte. 

b) En les  transmissions  de  terrenys o  en  la  constitució  o  transmissió  de 

drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol onerós, el transmitent del terreny o la 

persona que  constituïsca  o  transmeta el dret real de què es tracte. 

Capítol IV. 

Base imposable. 

Article 7é. 

1.- La base imposable  d'aquest  impost  està  constituïda  per l'increment  real 

del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment del dret a 

percebre i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys. 

2.- Per a determinar l’import de l'increment real a què es refereix  l'apartat 

anterior, s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del dret a percebre el 

percentatge que corresponga en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués 

generat l'esmentat increment.  

3.- El  percentatge anteriorment esmentat serà el que resulte  de multiplicar el 

nombre d'anys expressat en l'apartat 2 del present article pel corresponent percentatge 

anual, que serà: 

a). Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre 

un i cinc anys : 3,1 per cent. 

b). Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 

anys: 2,8 per cent. 

c). Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 

anys: 2,3 per cent. 

d). Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a  i vint 

anys: 2,4 per cent. 

Article 8é. 

Als efectes de determinar el període de temps en el què es genere l'increment  

de valor, es prendran tan sols els anys complets transcorreguts  entre la data de l'anterior 

adquisició del terreny  de què es tracte  o de la constitució o transmissió  igualment  

anterior d'un dret real de gaudi limitador del domini sobre el mateix i  la  producció  del 

fet imposable d'aquest impost, sense que es tinguen en consideració les fraccions d'any. 

En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any. 
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Article 9é. 

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor 

dels mateixos el temps del dret a percebre d’aquest impost el que tinguen fixats en eixe 

moment als efectes de l'impost sobre béns immobles. 

Article 10é. 

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitadors del domini, sobre 

terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del 

valor definit en l'article anterior que represente, respecte del mateix, el valor dels 

referits drets calculats segons les següents regles:  

a) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor  equivaldrà  

a un 2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de duració del mateix, sense 

que puga excedir del 70 per  cent  de l'esmentat valor cadastral. 

b) Si l'usdefruit fóra vitalici el seu valor, en  el  cas  que  l'usufructuari  tinguera 

menys de vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, 

minorant-se aquesta quantitat en un 1 per cent per cada any que excedisca de 

l'esmentada edat, fins al límit mínim del 10 per cent de l'expressat valor cadastral. 

c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit 

o superior a trenta anys es considerarà com una transmissió de la propietat plena del 

terreny  subjecta a condició  resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del 

valor cadastral del terreny usufructuat. 

d) Quan es transmeta un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats 

en les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny a l'hora 

de  l'esmentada transmissió. 

e) Quan es transmeta el dret de nua propietat, el seu valor  serà  igual  a la 

diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor d'usdefruit, calculat aquest últim 

segons les regles anteriors. 

f) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulte d'aplicar el 75 per cent 

del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constituïsquen tals drets, les regles 

corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

g) En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi 

limitadors del domini diferents dels enumerats a les lletres A), B), C), D) i F) d'aquest 

article i en el següent es considerarà com valor dels mateixos, als efectes d'aquest 

impost: 

a) El capital, preu o valor pactat al constituir-los, si fóra igual o major que el 

resultat de la capitalització a l'interés bàsic del Banc d'Espanya de la seua renda o pensió 

anual. 

b) Aquest últim, si aquell fóra menor. 

Article 11é. 
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En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici 

o terreny o del dret a realitzar la construcció soterrània sense implicar l'existència d'un 

dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor 

cadastral que represente, respecte del mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en 

l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que resulte d'establir la proporció 

entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície 

o volum edificats una vegada construïdes aquelles. 

Article 12é. 

En els supòsits d'expropiació forçosa el percentatge corresponent s'aplicarà 

sobre la part del preu just que corresponga al valor del  terreny. 

Capítol V. 

DEUTE TRIBUTARI. 

Secció primera. 

QUOTA TRIBUTÀRIA. 

Article 13é. 

La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable del tipus 

del 26 per cent. 

Secció segona.  

BONIFICACIONS EN LA QUOTA. 

Article 14é. 

1. Gaudiran d'una bonificació de fins al 99 per cent de les quotes que es meriten 

en les transmissions que es realitzen en ocasió de les operacions de fusió o escissió 

d'empreses a què es refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que així  

s’acorde per l'ajuntament. 

Si els béns, la transmissió dels quals va donar lloc a la referida bonificació foren 

alienats dins dels cinc anys següents a la data de fusió o escissió, l'import de l'esmentada 

bonificació haurà de ser satisfet a l'Ajuntament respectiu, això sense perjuí del pagament 

de l'impost que corresponga per l'esmentada alienació. 

Tal obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a 

conseqüència de l'operació de fusió o escissió. 

2. S'establix una bonificació d'un 50 per cent sobre la quota, a favor de les 

transmissions “mortis causa” 

Capítol VI.   
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MERITACIÓ 

Article 15é. 

1.- L'impost es meritarà: 

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, 

entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió. 

b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del 

domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió. 

2.- Als efectes del que disposa l'apartat anterior es considerarà com a data de la 

transmissió: 

a) En els actes o contractes entre vius la de l'atorgament del document públic i, 

quan es tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un 

registre públic o la de la seua entrega a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

b)  En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. 

Article 16é. 

1.- Quan es declare o reconega judicial o administrativament  per resolució  

ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant 

de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi 

sobre el mateix, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre 

que l'esmentat acte o contracte no li haguera produït efectes lucratius i que reclame la 

devolució en el termini de cinc anys des de que la resolució quedà ferma, entenent-se 

que existeix efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen d'efectuar les 

recíproques devolucions a que es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte 

o contracte no haja produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declararà per 

incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà dret a cap 

devolució. 

2.-Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants 

no procedirà la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte 

a tributació. Com a tal mutu acord s’estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple 

aplanament a la demanda. 

3.- En els actes o contractes en què hi haja alguna condició, la seua qualificació es 

farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fóra suspensiva no es  

liquidarà l'impost fins que aquesta es complisca. Si la condició fóra resolutòria s'exigirà 

l'impost sense dubte, a reserva, quan la condició es complisca, de fer l'oportuna 

devolució segons la regla de l'apartat 1 anterior. 

Capítol VII. 

GESTIÓ DE L'IMPOST. 
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Secció primera. 

OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS. 

Article 17é. 

1.- Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant d'aquest ajuntament 

declaració segons el model determinat pel  mateix, el qual contindrà els elements de la 

relació tributària imprescindibles  per a practicar la liquidació procedent. 

2.- L'esmentada declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a 

comptar des de la data en què es produïsca el  dret  a  percebre l'impost: 

a) Quan es tracte d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta  dies hàbils. 

b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos 

prorrogables fins  a  un any, a  sol·licitud  del  subjecte passiu. 

3.- A la declaració s'acompanyaran els documents en els que  consten els actes o 

contractes que originen la imposició. 

Article 18é. 

Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb 

indicació del termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents. 

Article 19é. 

a) Amb independència del que disposa l'apartat primer de l'article 17 estan  

igualment obligats a comunicar a l'ajuntament la  realització  del fet imposable en els 

mateixos terminis que els subjectes passius: 

b) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 6  de la present  

ordenança,  sempre que s'hagen produït per negoci  jurídic entre vius, el donant o la 

persona que constituïsca o transmeta el dret  real del què es tracte. 

c) En  els  supòsits contemplats en la lletra  b)  de  l'esmentat article,  l'adquirent 

o la persona a favor de la qual es constituïsca o  transmeta el dret real de què es tracte. 

Article 20é. 

Així mateix, els notaris estaran obligats a remetre a l'ajuntament, dins de la 

primera quinzena de cada trimestre, relació o índex  comprensiu  de  tots els documents 
per ells autoritzats en el  trimestre anterior, en què es continguen fets, actes o  negocis 

jurídics que posen de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, amb 

excepció dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix 

termini, la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis 

jurídics, o legitimació de firmes. El que prevé aquest apartat s’entén sense perjudici del 

deure general de col·laboració establert  en  la  Llei  General Tributària. 
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Secció segona.  

 INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ. 

Article 21é. 

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà de conformitat amb allò  previst 

en la Llei General Tributària i en la resta de  lleis de l'Estat  reguladores  de  la matèria, 

així com en  les  disposicions  dictades per al seu desplegament. 

Secció tercera.  

INFRACCIONS I SANCIONS. 

Article 22é. 

En tot allò  relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la 

determinació de les sancions que per  les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà 

el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen 

i despleguen. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

Butlletí  Oficial de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 

2005, romanent  en  vigor fins la seua modificació o derogació expresses. 
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7.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER 

CULTURAL I EDUCATIU 

Data d’aprovació: 31 de maig de 2019 – BOP 104 

Article 1. Fonament legal i naturalesa 

Aquest ajuntament, fent us de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la 

Constitució Espanyola, i en exercici de la potestat reglamentaria que li atribueix 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

(LRBRL), i d’acord amb el que  es disposa en els articles 15 a19 de la Llei 39/98, de 28 

de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), i conforme a l’article 20 de la 

mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal 

de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de modificació del Règim Legal de les 

Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter 

Públic estableix la Taxa per la prestació de la realització d’activitats de caràcter cultural 

i educatiu. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança la prestació del servici 

docent consistent en la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu. 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com 

les Entitats a les que fa referència l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, 

General Tributaria (LGT) que gaudisquen, utilitzen o aprofiten els servicis o activitats 

prestats o realitats, a que fa referència l’article segon. 

Article 4. Quota tributaria 

Les tarifes que s’aplicaran seran les següents: 

1. Escola d’estiu/esportiva: 35€ 

2. Escola de Nadal: 10€ 

3. Escola de Pasqua: 10€ 
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4. Activitats puntuals en Dependències Municipals: 

a) Tallers i cursos, aportació econòmica determinada per la duració del curs. 

Cursos de menys d’una setmana 3€/dia 

Cursos de més d’una setmana 15€ 

 

b) Espectacles infantils i familiars: 2€ 

c) Espectacles per a públic jove i adult: 5€ 

No obstant, en aquells casos en que es realitzen activitats de caràcter 

extraordinari, tant en la Casa de la Cultura com en qualsevol altra 

dependència de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, ja siga per motius 

d’afluència, aforament o qualsevol altre motiu que implique un tracte 

diferent respecte a les  activitats regulades en el paràgraf anterior, 

l’Alcalde-President mitjançant Decret, podrà establir els preus que es 

consideren oportuns per a cada ocasió en funció de la despesa estimada, 

donant compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebre. 

Article 5. Forma de pagament 

a) En el supòsit d’activitats programades amb suficient antelació, com son les 

diferents modalitats d’escoleta en períodes de vacances o els cursos de formació, el 

pagament s’efectuarà quan es realitze la inscripció a l’activitat. 

b) En el cas dels espectacles que es realitzen esporàdicament a càrrec de 

l’Ajuntament, el pagament es realitzarà quan s’adquirisquen les entrades.  

Article 6. Gestió 

La recaptació de les quotes meritades amb motiu d’una inscripció, es realitzarà 

per mitjà de compte bancari obert a aquesta finalitat per la Tresoreria Municipal, que 

comprovarà els ingressos efectuats amb les llistes oficials d’assistents. 

La recaptació de de les entrades s’efectuarà en els instants previs al 

començament de l’espectacle. 
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Article 7. Infraccions i sancions 

Tot allò que siga relatiu a la qualificació d’infraccions tributaries i a les sancions 

que corresponga s’atendrà al que es disposa en la Llei general Tributaria i la seua 

normativa de desenvolupament. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Per a tot allò que no estiga previst en la present ordenança s’estarà a les 

disposicions de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; Llei General Tributaria, Llei 

1/1998 de Drets i Garanties dels contribuents i demés normativa de desenvolupament. 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació de la seua 

aprovació definitiva en el “Butlletí Oficial de la Província”, i romandrà en vigor fins la 

seua modificació o derogació expressa.” 
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8. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS. 

Data última modificació: 3 de Decembre de 2005 - BOP 287  

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 

conformitat amb allò que es disposa en els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per llicència d’obertura 

d’establiments”, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes del qual atenen 

a allò previst en l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

Article 2n.- Fet imposable. 

1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen 

les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres exigències per 

les corresponents Ordenances i Reglaments municipals o generals per al seu normal 

funcionament, com pressupost necessari i previ per a l’atorgament per aquest 
Ajuntament de la llicència d’obertura a què es refereix l’article 22 del Reglament de 

Serveis de les Corporacions Locals. 

2.- A tal efecte, tindrà la consideració d’obertura: 

a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment per a donar començament 

a les seues activitats. 

b) La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara 

que continue el mateix titular. 

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es dugui a terme en aquest 

i que afecte a les condicions senyalades en el número 1 d’aquest article, exigint nova 

verificació de les mateixes. 

3.- S'entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, 

estiga o no oberta al públic, que no es destine exclusivament a vivenda, i que: 

a) Es dedique a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la 

construcció, comercial i de serveis que estiga subjecta a l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques. 

b) Encara sense desenvolupar-se aquelles activitats serveixin d’auxili o 

complement per a les mateixes, o tinguen relació amb elles en forma que els 

proporcionen  beneficis o aprofitaments, com per exemple, seus socials, agències, 

delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxs o estudis. 
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Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats 

a que es refereix l’article 33 de la llei General Tributària, titulars de l’activitat que es 

pretén desenvolupar o, en el seu cas, es desenvolupar en qualssevol establiment 

industrial o mercantil. 

Article 4t.- Responsables. 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els Administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que senyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5é.- Base Imposable.  

(es suprimeix BOP 53 03/03/00) 

Article 6é.- Quota Tributària. 

1.- La quota tributària es determinarà aplicant el tipus de gravamen del 300 per 

cent sobre la base definitiva en l’article anterior. 

 

CONCEPTE IMPORT / € 

Activitat Qualificada 

Activitat no Qualificada 

320,00 € 

105,00 € 

Canvi de titularitat 105,00 € 

 

Article 7é.- Exempcions i bonificacions. 

No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l’exacció de la Taxa. 

Article 8é.- Meritació. 

1.- Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir, quan s’inicie l’activitat 

municipal que constitueix el fet imposable. A estos efectes, s’entendrà iniciada dita 

activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’obertura, si 

el subjecte passiu formulara expressament aquesta. 

2.- Quan l’obertura haja tingut lloc sense haver obtingut l’oportuna llicència, la 

Taxa es meritarà quan s’inicie efectivament l’activitat municipal conduent a determinar 

si l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació 
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de l’expedient administratiu que puga instruir-se per autoritzar l’obertura de 

l’establiment o decretar el seu tancament, si no fóra autoritzable dita obertura. 

3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, de cap 

manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’esta condicionada 

a la modificació de les condiciones de l’establiment, ni per la renuncia o desestimant del 

sol·licitant una vegada concedida la llicència. 

Article 9é.- Declaració. 

1.- Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura 

d’establiment industrial o mercantil presentaran prèviament, en el Registre General, 

l’escaient sol·licitud, amb especificació de l’activitat o activitats a desenvolupar en el local. 

2.- Si després de formulada la sol·licitud de llicència d’obertura es variara o 

ampliara l’activitat a desenvolupar en l’establiment, o s’alteraren les condicions 

projectades per tal establiment o bé s’ampliara el local inicialment previst, estes 

modificacions hauran de posar-se en coneixement de l’Administració municipal amb el 

mateix detall i abast que s’exigeixen en la declaració prevista en el número anterior. 

Article 10é.- Liquidació i ingrés. 

1.- Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la resolució municipal que 

procedeix sobre la llicència d'obertura, es practicarà la liquidació corresponent per la 
taxa, que serà notificada al subjecte passiu per al seu ingrés directe en les Arques 

municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament 

General de Recaptació. 

Article 11é.- Infraccions i sancions. 

En tot el relatiu a la qualificació de infraccions tributàries, així com les sancions 

que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 77 

i en els següents  de la Llei General Tributària.. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia 8 de Novembre de 

2005, i continuarà en vigor fins la modificació o la derogació expressa de la mateixa 
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9.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DE RECOLLIDA DE FEM. 

Data última modificació: 31 de desembre de 2012 - BOP 311 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides per els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 

per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases deRègim Local, i 

de conformitat en el que disposa en els articles 15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest 

Ajuntament estableix la “Taxa per recollida de fem”, que es regirà per la present 

ordenança fiscal, normes de les quals atenen al previst en l’article 57 del citat RDL 

2/2004. 

Article 2n.- Fet imposable. 

1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recaptació 

obligatòria de recollida de fems domiciliàries i residus sòlids urbans de vivendes, 

allotjaments i locals o establiments industrials, comercials, professionals, artístics i de 

serveis. 

2.- A tal efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes 

i deixalles d’alimentació i detritus procedents de la neteja normal de locals o vivendes i 

s’esclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, escombreries d’obres, detritus 

humans, materials i materials contaminats, corrosius, perillosos o que la seua recollida o 

vessament exigeixi l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de 

seguretat. 

3.- No està subjecta a la Taxa de la prestació, de caràcter voluntari i a instància 

de part dels següents serveis: 

a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliàries i urbans de indústries, 

hospitals i laboratoris. 

b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 

c) Recollida de runes d’obres. 

Article 3r.- Subjectes passius. 

1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix a l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen 

les vivendes i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es doni 

el servei, ja siga a títol de propietari o d’usufructuari, habitacionista, arrendatari o fins i 

tot de precari. 
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2.- Tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 

propietari de les vivendes o locals, que podran repercutir, en el seu cas, les quotes 

satisfetes sobre els usuaris d’aquelles beneficiàries del servei. 

Article 4t.- Responsabilitats. 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, 

les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 

General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5è.- Exempcions. 

Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin sigut declarats 

pobres per precepte legal, estiguin inscrits en el padró de beneficència com a pobres de 

solemnitat, o obtinguin ingressos anuals inferiors als que corresponen al salari mínim 

interprofesional. 

Article 6è.- Quota tributària. 

1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 

determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, 

plaça, carrer o via pública on estiguin ubicats aquestos. 

2.- A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa: 

CONCEPTE IMPORT € 

Vivendes nucli urbà 40,00 € 

Plantes baixes 12,00 € 

Bars 340,00 € 

Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2 160,00 € 

Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2 225,00 € 

Resta d’activitats (excepte alimentació i bars)   120,00 € 
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Pla de Corrals 30,00 € 

Les Foies 36,00 € 

Cases rurals 72,00 € 

Residències de laTercera Edat 800,00 € 

Entitats bancàries 292,50 € 

Depuradora 292,50 € 

L’import de la taxa es prorratejarà en cas d’altes o altres variacions per trimestres 

naturals. 

Article 7è.- Meritació. 

1.- Es meritarà la Taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment en què 

s’inicie la prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció 

obligatòria del mateix, quan estiga establert i en funcionament el servei municipal de 

recollida de fem domiciliàries en els carrers o llocs on figuren les vivendes o locals 

utilitzats per els contribuents subjectes a la Taxa. 

2.- Establit i en funcionament el referit servei, les quotes es meritaran el primer 

dia de l'any. 

Article 8è.- Pagament. 

1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es merite per primera 

vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en matrícula, 

presentant, a este efecte, la corresponent declaració d'alta. 

Article 9è.- Infraccions i sancions. 

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions 

que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a allò disposat en els articles 77 i 

següents de la Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província, començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener del 2013, i 

continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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10.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

Data última modificació: 27 de novembre de 2013 - BOP 282 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

Este Ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de 

la Constitució i per l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals,  i de conformitat amb els articles 15 i 19 del mateix Text Refós, s’estableixen 

taxes per la prestació del servei de clavegueram que es regeix pels articles 20 a 27 del 

Text Refós esmentat. 

Article 2.- Fet imposable  

1.-Constitueix fet imposable de la taxa: 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les 

condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueram 

municipal. 

b) La prestació dels servicis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i 

residuals, a través de al xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament per 

a depurar-les. 

2. No estaran subjectes  a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que 

tinguen la condició de solar o terreny. 

Article 3.- Subjecte passiu 

1.-Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 

a les quals es refereix l’article 36 de la Llei General Tributaria: 

a) Quan es tracte de la concessió de la llicència de connexió a la xarxa, el 

propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca. 

b) En el cas de prestació de servicis 1.b) de l’article anterior, els ocupants o 

usuaris de les finques del terme municipal beneficiaris de tals servicis, siga quin siga el 

seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendatari, inclús en precari. 

2.-En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o 

usuari de les vivendes o locals el propietari d’estos immobles, els quals podran 

repercutir, si és els cas, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris dels servicis. 
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Article 4.- Responsables 

1.-Respondran solidàriament a les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General 

Tributària. 

2.-Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala a l’article 43 de la Llei General Tributaria 

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 la vivenda o local. A este efecte s’aplicarà la tarifa de clavegueram següent: 

CONCEPTE IMPORT € 

Quota de servei ...................................................................................... 6,00 €/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 

No es concediran exempcions ni cap bonificació en l’exacció de la present taxa. 

Article 7.- Meritació 

Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicie l’activitat municipal 

que constitueix el seu fet imposable, i esta s’entendrà iniciada: 

a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència de connexió, si 

el subjecte passiu la formularà expressament. 

b) Des que tinga lloc l’efectiva connexió a la xarxa de clavegueram municipal. La 

meritació per esta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’haja 

obtingut o no la llicencia de connexió i sense perjuí de la iniciació del l’expedient 

administratiu que puga instruir-se per a l’autorització. 

Els serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i residuals, i de la seua 

depuració tenen caràcter obligatori per a totes les finques del Municipi que tinguen 

fatxada al carrer, places o vies públiques en què existisca clavegueram, sempre que la 

distància entre al xarxa i la finca no excedisca de cent metres, i es meritarà la taxa encara 

que els interessats no procedisquen a efectuar la connexió a la xarxa. 
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Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 

Els subjectes passius formalitzaran la inscripció en el padró quan sol·liciten en les 

dependències de l’empresa concessionària del servei, la prestació dels serveis objecte de 

la present taxa. 

Les quotes exigibles per a esta taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos 

períodes i en els mateixos terminis que el subministrament i consum d’aigua, mitjançant 

la incorporació del seu import al rebut de subministrament d’aigua. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

A partir de la entrada en vigor de la present Ordenança queda derogada la anterior 

Ordenança Fiscal reguladora de la 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 Locals; i estarà vigent fins 

que s’acorde la seua modificació o derogació expressa. 
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11. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL 

SERVEI DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

Data última modificació: 13 de gener de 2006 - BOP 11 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Hisendes locals, i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest ajuntament 

estableix la “Taxa per llicències urbanístiques”, que es regirà per la present Ordenança 

Fiscal, les normes de la qual atenen al previst en l'article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 

Article 2n.- Fet imposable. 

1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tècnica i 

administrativa, que tendeix a verificar si els actes d’edificació i d’ús del sòl al qual es 

refereix l’article 242 de la llei sobre Règim del Sòl i Ordenació urbana, Text Refós 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, i que hagen de realitzar-se en 

terme municipal s'ajustaran a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en 

l'Esmentada Llei del Sòl, en la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat 

Valenciana, sobre sòl no urbanitzable i en les Normes Subsidiàries de Planejament 

Municipal, així com la normativa d’aplicació. 

2.- No obstant això, i a fi d'evitar la doble imposició, no estaran subjectes a la 

Taxa qualssevol actes d'edificació i ús del sòl gravats per l'Impost de Construccions, 

Instal·lacions i Obres, la imposició de la qual va ser acordada el 24-7-89 i modificada en 

sessió de data 21-10-91. 

3.- D'esta manera, i amb caràcter general, la subjecció a la Taxa recaurà sobre 

les llicències de parcel·lació, sense perjuí de les excepcions que es deriven de l'aplicació 

conjunta dels dos paràgrafs precedents. 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

1.- Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a les que van referides l’Article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten 

les llicències de parcel·lació urbanes o rústiques o per a l'execució d'obres no gravades 

per l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

Article 4t.- Responsables. 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, 

les persones físiques i jurídiques a les que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 

General Tributària. 
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2.- Seran responsables subsidiàries els administradors de les societats i dels 

síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, 

en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’Article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5é.- Quota Tributària. 

1.- La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable els següents tipus 

de gravamen: 

CONCEPTE IMPORT / € 

Llicència Major: 225,00 € 

Llicència Menor: 64,00 € 

Llicència de Segregació: 64,00 € 

Cèdula d'habitabilitat: 64,00 € 

Programes d'Actuació 

Urbanística: 

0,005 €/m² de 

superfície del Programa 

Article 6é.- Exempcions i bonificacions. 

No es concediran exempcions ni bonificacions de cap en l’exacció de la Taxa. 

Article 7é.- Meritació 

1r.- Es meritarà la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicií l’activitat  

municipal que constitueix el seu fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada 

aquesta activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicencia 

urbanística, si el subjecte passiu formularà expressament aquesta. 

2n.- Quan les obres s’hagen iniciat o executat sense haver obtingut l’oportuna 

llicència, la taxa es meritarà quan s’inicie efectivament l’activitat municipal conduent a 

determinar si l’obra en qüestió és o no autoritzable, amb independència de la iniciació 

de l’expedient administratiu que pot instruir-se per a l’autorització d’eixes obres o de la 

seua demolició si no foren autoritzables. 

3r.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap 

manera per la denegació de la Llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta 

condicionada a la modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del 

sol·licitant una vegada concedida la llicència. 

Article 8é.- Declaració. 

Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obra presentaran, 

prèviament, en el Registre General l’oportuna sol·licitud acompanyant croquis de 

situació i superfície de la parcel·lació pretesa o, en qualsevol altre cas, la documentació 

que a aquest efecte se li requerisca pel Negociat d'Urbanisme. 
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Article 9é.- Liquidació i ingrés. 

Les quotes establides en l'article 5é seran notificades al subjecte passiu per al seu 

ingrés directe en les Arques Municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis 

que assenyala el Reglament General de Recaptació.  

Article 10é. Infraccions y sancions. 

En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les 

sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que es 

disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.  

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2006, 

i permaneixerà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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12. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A 

L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 

Data última modificació: 31 de maig de 2019 – BOP 104 

Article 1r.- Fonament i Naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de 

conformitat amb el disposat als articles 15 i 27 Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, , aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present 

Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 de l'esmentat 

RDL 2/2004. 

Article 2n.- Fet imposable. 

1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada 

amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que 

expedisca i d'expedients dels quals entenga l'Administració o les Autoritats Municipals. 

2.- A aquest efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol 

documentació administrativa que haja estat provocada pel particular o redunde en el seu 

benefici encara que no haja sol·licitud expressa de l'interessat. 

            3r.- No està subjecta a aquesta Taxa, la tramitació de documents i 

expedientsnecessaris per al compliment d’obligacions fiscals, i de la Seguretat Social, així 

com els expedients administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els 

relatius a la presentació de serveis o realització d’activitats de competència municipal i a 

la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal, 

gravats per altra Taxa Municipal o pels que exigisca un preu públic aquest Ajuntament. 

Així com, les certificacions o documents expedits a instància d’autoritats civils, militars 

o judicials, per a produir efectes en actuacions d’ofici de Jutjats o Tribunals per a tota 

classe de plets. 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, les herències 

jacents, comunitats de béns i la resta d’entitats a què es refereix l’article 35.2 de la Llei 

General Tributaria que sol·liciten, ocasionen o resulten beneficiades per la tramitació o 

expedició dels documents o expedients a què es refereix la present ordenança. 

En el supòsit d’actes d’avaluació dels tècnics municipals sobre molèsties per sorolls 

esmentades en l’epígraf C.2 de l’article 7è; s’entendrà subjecte passiu: 

• En el cas d’acta d’avaluació de sorolls negativa (si no es supera límit de soroll 
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permès): qui la sol·licite. 

• En el cas d’acta d’avaluació positiva (si es supera límit de soroll permès): el titular 

de l’activitat objecte de la dita comprovació. 

Tot i això, en ambdós casos i a efectes d’iniciar l’acta d’avaluació, el sol·licitant ingressarà 

prèviament la taxa, sense perjudici que procedisca la seua devolució, per part de 

l’Ajuntament, en resultar positiva la mateixa, imputant-se-li la taxa al titular de l’activitat. 

Article 7è.- Tarifa. 

L’import a satisfer per la taxa serà el resultant d’aplicar-hi l’import que seguidament 

s’indica per a cadascun dels diferents apartats/epígrafs: 

A. Compulsa de documents:    

• Compulsa per document      1,50 € 

B. Certificats/informes tipus: 

• Certificat de documents de l’arxiu municipal   5,00 €  

• Volant d’empadronament/convivència     - 

• Certificat d’empadronament/convivència/béns   1,50 € 

• Resta certificats       1,50 € 

C. Documents urbanístics i Servicis Tècnics: 

• Còpies plànols       

◦ DIN A4        1,50 € 

  

◦ DIN A3        2,00 € 

• Informe d’avaluació de sorolls, danys (declaració de ruïna)  100,00 € 

• Informe dels tècnics municipals (inclou l’urbanístic)   18,00 € 

• Informe tècnic no preceptiu     Tarifes col·legi 

• Acta compareixença davant de funcionaris municipals  30,00 € 

• Informe del Cos de la Policia Local     10,00 € 

• Certificats sobre informes o específics    30,00 € 

Article 10è.- Declaració i ingrés. 

1.- L’import de la taxa s’ingressarà per autoliquidació, mitjançant el model-imprés que 

facilitarà l’Ajuntament. Les persones interessades en l’obtenció d’una expedició de 

documents administratius presentaran, junt amb la sol·licitud i la resta de documents 
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que requereix el servei corresponent, justificant del pagament de la taxa, i no iniciaran 

els tràmits d’aquella si falta aquest requisit. L’autoliquidació s’ingressarà per la persona 

interessada en les dependències municipals o entitat col·laboradora que s’hi indique. 

2.- L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional. Els serveis municipals comprovaran, 

la veracitat dels elements declarats per l’interessat en l’autoliquidació i podran, en el seu 

cas, modificar aquells i practicar la liquidació complementària o definitiva que procedeix, 

sense perjudici de la sanció que poguera correspondre. 

3.- El pagament del tribut es realitzarà: 

• En el cas de sol·licitud d’informes i certificacions dels tècnics municipals (incloent 

l’urbanístic), en el moment de la presentació de la sol·licitud de tramitació del 

document subjecte a tributació. No es tramitarà cap document en què no 

s’haguera acreditat haver satisfet les taxes corresponents. A este efecte, es 

requerirà a l’interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la mencionada 

deficiència, i se li advertirà que, en cas contrari, s’arxivarà la sol·licitud sense més 

tràmit. 

• La resta de documents que expedisca l’ajuntament, no s’entregaran ni remetran 

sense que prèviament s’haja satisfet la corresponent quota tributària. 

MODIFICACIÓ: DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació, 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 

expresses.» 

 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 142 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

13. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

CONSISTENT EN LES ENTRADES DE VEHICLES A 

TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA 

PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA 

DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 

MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE. 

Data ultima modificació: 28 març de 2012 - BOP 75 

Article 1r.- Concepte. 

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest Ajuntament 

estableix taxa per utilització privativa o aprofitaments especials que es deriven de  

l'entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, especificant en les 

Tarifes contigudes en l'apartat 1 de l'article 3 següent, que es regirà per la present 

Ordenança. 

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa reguladora en aquesta Ordenança les 

persones o entitats a favor dels quals s'atorguen les llicències, o els qui es beneficien de 

l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

Article 3r.- Quantia. 

1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, serà de 28€/m²/any. 

2. La concessió d’autorització d’entrada de vehicles a garatges a través de la 

vorera, comportarà la senyalització de prohibició d’aparcament dels metres autoritzat 

precisament per a fer efectiva eixa autorització. No obstant no implicarà per al seu titular 

la reserva d’aparcament en el seu favor de la via pública que com a conseqüència d’aquella 

autorització es prohibeix aparcar. Per això si a més de l’entrada de vehicles es concedeix 

la reserva d’aparcament per qualsevol motiu d’eixa franja, es liquidarà la taxa de 12 €/ 

any. 

3. La concessió d’autorització per a reserva d’aparcament davant qualsevol tipus 

d’establiment comercial, industrial o mercantil s’abonarà la quantitat de 20€/metre 

lineal/any, i es concedirà a vehicle autoritzat i durant l‘horari d’activitat comercial, dades 

que constaran en la placa senyalitzadora. L’autorització es donarà sempre que les 

característiques del carrer ho permeten i ocupant con a màxim la façana del interessat. 
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Article 4t.- Normes de gestió. 

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitant o realitzat i seran irreductibles per anys naturals. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 

en aquesta Ordenança deuran sol·licitar prèviament la corresponent llicència, realitzar el 

dipòsit previ referit a l'article següent i formular declaració en la qual hi conste la 

superficie de l'aprofitament, acompanyant un plànol detallat de l'aprofitament i de la seua 

situació dins del Municipi. 

3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar 

diferències amb les peticions de llicències, si es donaren diferències, es notificaran les 

mateixes al interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que hi 

procedesquen, concedint-se les autoritzacions una vegada subsanades les diferències pels 

interessats i, en el seu cas, realizats els ingressos complementaris que hi procedesquen. 

4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a 

aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 

5. Una vegada autoritzat l'aprofitament s'entendrà prorrogaty mentre no es 
presente baixa justificada per l'interessat o pels seus legítims representats en cas de 

defunció. 

6. La presentació de la baixa surtirà efectes a partir del dia primer de l'any natural 

següent al de la seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació 

de continuar abonant la Taxa. 

Article 5t.- Quota tributària. 

1. L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 

moment de sol·licitar la corresponent llicència. 

b) Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia 

primer de cada any natural. 

2. El pagament de la Taxa es realitzarà: 

Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 

Depositària Municipal o el lloc establira l'Ajuntament, encara que sempre abans de retirar 

la corresponent llicència. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i s'elevarà a 

definitiu en concedir-se la llicencia corresponent. 

Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada 

inclosos als padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de 
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Recaptació Municipal. 

DISPOSICIÓ ADICIONAL 

L'import de la quota, a l'inici de la consessió d'autorització, de la taxa de la 

present ordenança es prorratejarà per trimestres naturals. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació en 

el Bulletí oficial de la Província i continuarà en vigor fins la seua modificació o derogació 

espressa. 
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14.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA 

PÚBLICA. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011 - BOP 308 

Article 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst en l’article 57 i 20.3.e), g), j), k) del RDL 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del dit text legal, aquest Ajuntament 

estableix la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública, que es regirà per 

la present Ordenança. 

Article 2n.- Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la via públicaen els establits en l’article 6 

d’aquesta Ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar. 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius de la present taxa, en concepte de contribuents, les 

persones físiques i jurídiques així com les entitats a les quals es refereixen l’article 33 de 
la Llei General Tributària a favor dels quals s'atorguen les llicències per a gaudir de 

l’aprofitament especial o els qui es beneficien del mateix, sense haver sol·licitat llicència. 

Article 4è.- Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 

totes les persones que siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció 

tributària. 

2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que fa 

esment l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció 

a les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites Entitats. 

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes del seu 
interès per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 

a).- Quan s'ha comés una infracció Tributària simple, de l'import de la sanció. 

b).- Quan s'ha comés una infracció Tributària greu, de la totalitat del deute 

exigible. 
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c).- En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les 

obligacions tributàries pendents a la data de cessament. 

4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el 

procediment previstos en la Llei General Tributària. 

Article 5è.- Beneficis Fiscals. 

1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al 

pagament de la taxa quan sol·licitaren llicència per a gaudir dels aprofitaments especials, 

necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per altres 

usos que inmediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

Article 6è.- Quota Tributària. 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 

contigundes en l'apartat 3 següent. 

2. No obstant l'abans dit, per a les Empreses explotadores dels serveis de 

subninistrament que afecten a la generalitat o a una part important del veïnat, com ara 

Telefònica, Iberdrola..., la quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança consistirà, 

en tot cas i sense cap exepció en l' 1,5% del ingressos bruts procedents de la facturació 

que obtiguen a l'any a aquest terme municipal ( incloent-hi els fallits) les dites empreses. 

Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores 

de serveis de subministrament esmentades en aquest punt són compatibles amb l'Impost 

sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i amb altes taxes que tinga establides, o puga 

establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència 

local, de les quals les esmentades empreses deuen ser subjecte passius. 

3. Les tarifes de la taxa seran les seguents: 

Epígraf Euros / Dia 

Tarifa primera. Palomilles, transformadors, caixes 

d'amarre, distribució i de registre, cables, rails i 

canonades i d'altres anàlogues 
0,60 € 

Tarifa segona. Pals 0,60 € 

Tarifa tercera. Bàscules,aparells o màquines 

automatiques. 
1,20 € 

Tarifa quarta. Aparells surtidors de benzina o 

anàlogues. 
1,20 € 
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Tarifa cinquena. Reserva especial de la via pública 

per a les pràctiques de les denominades 

autoescoles i similars. 
0,60 € 

Tarifa sisena. Grues 0,30 € m² 

Tarifa setena. Caixers automàtics instal·lats en les 

façanes i utilitzables des de la via pública 
150,00 € / any 

Tarifa octava. Altres instalacions distintes de les incloses en les tarifes anteriors 

Epígraf Euros / Dia 

1- Subsòl: per cada m³ del subsòl realment 

ocupat, amidats les seues dimensions amb 

espessors de murs de contenció, soleres i lloses, 

al semestre. 

12,00 € 

2- Sòl: Per cada m². O fracció, al semestre 12,00 € 

3- Vol: Per cada m² o fracció, amidat en projecció 

horitzontal, al semestre. 
12,00 € 

Article 7è.- Normes de Gestió. 

1. Es podran establir convenis de col·laboració amb organitzacions 

representatives del subjectes passius, o amb entitats que deuen tributar per multiplicitat 

de fets inponibles, amb la finalitat de simplificar els procediments de declaració, liquidació 

o recaptació. 

2. La taxa prevista en el punt 2 de l'article anterior deurà ser satisfeta per les 

empreses prestadores de serveis de subministraments que afecten a la generalitat del 

veïnat tant pel que fa a les propietàries de la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl 

o vol de les vies públiques municipals, com en el supòsit que utilitzen xarxes que 

pertanyen a una tercera persona. 

3. Telefònica d'Espanya, S.A., presentarà les seues declaracions ajustades al 

quepreveu la vigent Llei 15/97. La declaració d'ingressos bruts comprendrà la facturació 

de Telefònica d'Espanya S.A i de les seues empreses filials. 

Article 8è.- Meritació. 

1. La taxa es devengarà quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial moment 

que, aquest efectes, s'entenga que coincideix amb el de concessió de la llicencia, si la 

mateixa fóu sol·licitada. 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de 

la taxa quan es presente la sol·licitud d'autorització per a disfrutar especialment del 

domini públic local en benefici particular. 
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3. Quan s'haja produït l'us privatiu o paprofitament especial sense sol·licitar 

llicència, la meritació de la taxa, tindrà lloc en el moment de l'inici del dit aprofitament. 

Article 9è.- Periode impositiu. 

1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial haja de durar menys d'un 

any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat a la llicència municipal. 

2. Quan la utilització privativa o aprofitament especial, s'entenga a varis exercicis, 

la meritació tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu compendrà l'any 

natural, tret dels supòsits d'inici o cessament de la utilització privativa o aprofitament 

especial, en què s'aplicarà el previst als apartats següents. 

3. Quan s'inicie l'ocupació al primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa 

corresponent a eixe exercici la quota íntegra. Si l'inici té lloc en el segon semestre es 

liquidarà la meitat de la quota anyal. 

4. Si l'ocupació cessara al primer semestre procedeix la devolució de la meitat de 

la quota. Si el cessament té lloc alsegon semestre, no procedeix cap devolució. 

Article 10è.- Règim de declaració i ingrés. 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

Article 11è.- Notificacions de les taxes. 

1. En els supòsits d'aprofitament singulars es realitzarà a l'interessat la notificació 

del deute tributari en el moment que presente l'autoliquidació. 

2. En els supòsits d'aprofitament continuats es notificarà col·lectivament 

mitjançant l'exposició publica del padró al tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel període 

que es publique el BOP. 

3. A l'empara del previst a la DT segona de la Llei 25/98, les taxes de caràcter 

periòdic conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics, no estan 

subjectes al requisit de la notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 

coincidesca amb el preu públic al qual substitueix. 

Article 12è.- Infraccions i Sancions. 

Les infraccion i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat en la LGT i 

la seua normativa de desenvolupament. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

La present Ordenança deroga l'anterior, Reguladora del Preu Públic per 

l’ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública. 
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DISPOSICIÓ FINAL. 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí 

Oficial de la Província”, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de Gener de 2012, 

romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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15. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 

INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, 

CASETES DE VENDA, O ATRACCIONS SITUADES EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I 

DE VENDA AMBULANT NO SEDENTÀRIA. 

Data última modificació: 28 de març de 2012 - BOP 75 

Article 1.- Fonament i Naturalesa 

De conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.3. n, del RDL 2/2004, 

de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 

d’acord amb el que estableixen els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal, este 

Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives que es deriven de la instal·lació 

de parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en terrenys  d’ús públic i 

indústries de carrer i de venda ambulant no sedentària, que es regirà per esta ordenança 

fiscal. 

Article 2.- Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, les utilitzacions privatives que es deriven 

de la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, o atraccions situades en 

terrenys  d’ús públic i indústries de carrer i de venda ambulant no sedentària. 

Article 3.-  Obligacions de contribuir 

1.- L’obligació de contribuir neix amb la sol·licitud a l’Ajuntament de l’atorgament de la 

utilització privativa del domini públic local. 

2.- Així mateix un cop obtinguda l'autorització, el seu titular tindrà l’obligació de 

contribuir pel fet de gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al 

pagament de la taxa vigent. 

Article 4.- Subjectes Passius 

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques, que es beneficien de la 

utilització privativa del domini públic local i aquelles que sol·liciten l’autorització de 

traspàs de la titularitat, o els qui se beneficien de l’aprofitament, si es va procedir sense 

l’oportuna autorització. 

Article 5.- Bases i  tarifes 
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Les bases en percepció i tipus de tarifes seran: 

1. Parada habitual fixa al mercat de venda no sedentària  

- Fins a 6 metres ............................................................................................. 12,00 €/mes 

- Excés  sobre els 6 metres per cada metre lineal .................................... 2,00 €/mes 

2. Parada no habitual exterior al mercat de venda no sedentària (mercat ambulant) 

- Fins a 6 metres ................................................................................................. 4,00 €/dia 

- Excés  sobre els 6 metres, per cada metre lineal ..................................... 1,00 €/dia 

3. Parada de venda i/atraccions o aparells de fira:  

a) Fins a 5 m²: euros/temporada .......................................................................... 35,00 € 

b) de 5 a 10 m²: euros/temporada ....................................................................... 50,00 € 

c) de 10 a 15 m²: euros/temporada ..................................................................... 70,00 € 

d) de 15 a 20 m²: euros/temporada .................................................................... 75,00 € 

e) de 20 a 40 m²: euros/temporada .................................................................... 80,00 € 

f) de més de 40 m²: euros/temporada ................................................................ 85,00 € 

4. Espectacles i indústries de carrer 

Per metre quadrat i dia ............................................................................................ 2,50 € 

5.- Parades temporals que utilitzen subministrament elèctric. 

- Parades temporals  que connecten al subministrament municipal .............. 2,00€/Kw/dia 

- Parades temporals, un extra per Kw instal·lat o fracció ................................ 1,00€/Kw/dia 

6. Tramitació de l’expedient d’autorització 

Per la tramitació de l’autorització administrativa de l’ocupació ..................... 5,00 € 

No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que s’haja abonat i obtingut 

pels interessats la llicència corresponent. 

Article 6.- Exempcions 

Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals 

pertanyen est Municipi, així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada 

de la qual forme part. 

Article 7.- Administració i autoritzacions. Garanties o fiances 

Tots els qui desitgen utilitzar el domini públic – si hi ha vacants- al qual fa 

referència la present ordenança hauran de sol·licitar-lo per escrit a l’Ajuntament, 

moment en el qual se’ls podrà exigir un dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització 

i d’acord amb l’informe tècnic. 
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Serà obligatori per  a la tramitació de l’autorització el compliment de l’article 17 

de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, 

Activitats Recreatives i Establiments Públics o la normativa que la sustituisca, i hauran 

d’aportar: 

 Declaració responsable  conforme model aprovat per l’ajuntament. 

 El projecte de l’atracció o de l’activitat si procedeix. 

 Certificat estructural i/o de instal·lacions. 

 Certificat de la instal·lació elèctrica i equips de protecció contra incendis, si 

procedeix. 

 Assegurança de responsabilitat Civil segons les característiques de l’activitat 

La tramitació de l’expedient de l’autorització comportarà la tarifa que s’estipula 

a l’article 5 de la present ordenança. 

Per donar-se de baixa, les parades habituals de venda no sedentària, caldrà 

comunicar-ho a l’ajuntament en un termini superior a un mes a que acabe el trimestre 

corresponent. Cas contrari l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre següent. 

Article 8.- Períodes de cobrament. 

Les quotes de les parades fixes de venda ambulant no sedentària, exigibles pels 

serveis regulats a la present ordenança es liquidaran els quinze primers dies de cada 

trimestre. El pagament dels esmentats drets s’efectuarà necessàriament/prioritàriament 

mitjançant domiciliació bancària.  

Les quotes puntuals no fixes es faran efectives al funcionari públic que presente 

la pertinent liquidació o per transferència bancaria, si es el cas.  

Article 9.- Quotes no satisfetes 

Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec 

administratiu aplicable segons la normativa vigent.  

El no pagament de dos o més trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc 

atorgat en l’autorització o on es ve prestant. 

Article 10.- Obligacions de les parts 

10.1. A cap interessat li serà permès ocupar més superfície que el que comprenga 

el lloc que tinga concedit, per tant les mercaderies o instal·lacions hauran de quedar 

preparades en el seu interior sense que sobreïsquen o dificulten el trànsit. 

10.2. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i 

reparació dels elements del lloc autoritzat, al pagament dels drets i taxes fixades en 

l’ordenança o en els modificacions posteriors 
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10.3 Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants concessionaris 

hauran de complir els requisits següents: 

a).- Estar en possessió del Carnet de Manipulador en els casos en què siga 

necessari. 

b).- Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d'Activitats 

Econòmiques. 

c).- Satisfer els tributs establits per a este tipus de venda. 

d).- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb 

l’Administració Tributària. 

e).- Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitàries exigits per la normativa 

reguladora del producte objecte de venda. 

f).- Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent. 

10.4. Per a instal·lacions que connecten amb habitatges o magatzems privats, el 

cablejat deu de discórrer amb el compliment del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques 

en Baixa Tensió. 

Article 11.- Drets i deures 

11.1. Els adjudicataris dels llocs tindran els següents deures: 

a).- Prestar l’activitat del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis 

vigents sobre la matèria. 

b).- Que per a poder connectar-se al subministrament elèctric de les 

instal·lacions municipals haurà de disposar  del corresponent certificat d’instal·lació 

signat per instal·lador autoritzat. Estarà prohibit connectar-se a les instal·lacions del 

enllumenat públic. 

c).- Atendre amb correcció als usuaris de l’activitat. 

d).- Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament de 

l’activitat, excepte si s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde 

donada per la Corporació. 

e).- Mantindre en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà. 

11.2.- Els utilitaris dels llocs gaudiran dels següents drets respecte a la 

Corporació: 

a).- Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en 

esta ordenança i la resta de normes sobre la matèria. 

b).- A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura. 

c).- A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos 

foren imputables a la Corporació. 
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11.3 Està prohibit als autoritzats dels llocs: 

a).- Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres 

venedors o compradors. 

b).- Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que 

puguen ser perjudicials per al públic en general. 

c).- Qualsevol alteració d’orde públic. 

e).- Produir danys en el domini públic local. 

f).- L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança 

així com les establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria. 

Article 12.- Infraccions 

Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions del orde públic, així com 

les produïdes en matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus 

o molt greus, atenent a criteris de riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau 

d’intencionalitat, gravetat de la alteració social produïda, generalització de la infracció, 

etc., seran sancionades per l’Alcaldia dins del límit competencial sancionador previst en 

la normativa d’aplicació, susceptibles d’aplicació per altres òrgans administratius. 

Article 13.- Transmissions i permutes dels llocs de venda no sedentària 

Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals del mercat 

municipal de venda no sedentària en les condicions següents: 

Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er. grau de consanguinitat, 

sense cap gravamen, i hauran de comunicar a l’Ajuntament el canvi de la titularitat. 

Al mateix temps està prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de 

cessió siga gratuïta o onerosa a favor de tercers, dels llocs de venda no sedentària. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon 

trimestre, i continuarà vigent mentre no s’acorde la seva modificació o derogació 

expressa. 
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16.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL 

SERVEI DEL MERCAT. 

 

Data última modificació: 18 de Febrer de 2013 –BOP 41 

Article 1r.- Fonament i Naturalesa. 

De conformitat amb el que es preveu en els articles 57, i 20.4.u, del RDL 2/2004, 

de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 

d’acord amb el que estableixen els articles 15 a 19 d’aquest mateix text legal, este 

Ajuntament estableix la taxa per la prestació de servei al mercat municipal, que es regirà 

per esta ordenança fiscal. 

Article 2n.- Fet Imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa,  la utilització de les parades de venda del 

mercat municipal 

Article 3r.-  Obligacions de contribuir. 

La taxa es produeix i naix l'obligació de contribuir des que tinga lloc la prestació 

dels serveis objecte del fet imposable. L’interessat haurà de fer la corresponent  

sol·licitud a L’Ajuntament de l’atorgament  per la prestació del servei. 

Així mateix un cop obtinguda la autorització, el seu titular tindrà l’obligació de 

contribuir pel fet de gaudir del dret d’ús i explotació autoritzada, quedant obligat al 

pagament de la taxa vigent. 

Article 4t.- Subjectes Passius. 

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques o jurídiques, que es beneficien de la prestació d´este servei així com aquelles que 

sol·licitin l´autorització de traspàs de la titularitat per a poder gaudir de la prestació 

d´aquest servei, o els qui se beneficien de l´aprofitament, si es va procedir sense 

l´oportuna autorització. 

Article 5é.- Base imposable i quota tributaria. 

La base imposable estarà constituïda per la superfície de la parada de venda on 

s'expedisquen els articles. 

La quota es fixa de la forma següent: 

CONCEPTE ............................................................................ IMPORT € 

1. Parada de venda, a l’edifici del mercat municipal........................................... 7,00€/m2/mes 

2. Pel subministrament elèctric. 
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- Parades temporals sense subministrament específic ...................................... 2,00€/Kv/dia 

- Parades temporals, un extra per Kw instal·lat o fracció ............................... 1,00€/Kv/dia 

3. Per la tramitació de cada expedient d’autorització ...................................... 5,00€ 

Article 6é.- Exempcions. 

Estaran exempts: L’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província a les quals 

pertanyen est Municipi, així com qualsevol Mancomunitat, o altra Entitat mancomunada 

de la qual forme part. 

Article 7é.- Administració i autoritzacions. 

Tots els qui desitgen utilitzar o prestar el servei al mercat – si hi ha vacants- al 

qual fa referència la present ordenança hauran de sol·licitar-lo per escrit a L’Ajuntament, 

moment en el qual se’ls podrà exigir un dipòsit o fiança afecta al resultat de l’autorització. 

La tramitació de l’ expedient de l’autorització comportarà una tarifa de 5 Euros. 

Per donar-se de baixa de la parada caldrà comunicar-ho a L’Ajuntament en un 

termini superior a un mes a que acabe el trimestre corresponent. Cas contrari 

l’interessat vindrà obligat a pagar el trimestre següent. 

Article 8é.- Períodes de cobrament.  

Les quotes de les parades pels serveis regulats a la present ordenança es 

liquidaran els quinze primers dies de cada trimestre. El pagament dels esmentats drets 

s’efectuarà necessàriament mitjançant domiciliació bancària. A les parades temporals 

s’afegirà la despesa del subministrament elèctric. 

Article 9é.-Quotes no satisfetes. 

Les quotes no satisfetes, es faran efectives pel procediment de recàrrec 

administratiu aplicable segons la normativa vigent.  

El no pagament de dos o mes trimestres podrà comportar la pèrdua del lloc 

atorgat en l’autorització o on es ve prestant. 

Article. 10é.- Obligacions de les parts. 

10.1. L’Ajuntament serà el titular del subministrament d’enllumenat públic 

interior del mercat i de les seues dependències o servicis generals i contractarà 

directament amb la companyia subministradora. 

Cada parada contractarà directament en la companya subministradora el fluid 

elèctric del lloc respectiu tant pel que fa a l’enllumenat com el referent al ús industrial 

L’Ajuntament repercutirà el gasto pel subministrament elèctric al titular que tinga 

una parada fixa o no fixa i que utilitze el subministrament municipal. 
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10.2. A cap titular li serà permès ocupar més superfície o lloc que el que 

comprenga el lloc que tinga concedit, per tant les mercaderies hauran de quedar 

preparades en el seu interior sense que sobreïsquen o dificulten el trànsit. 

10.3. Els subjectes passius queden obligats al manteniment, conservació i 

reparació dels elements del lloc atorgat i al pagament dels drets i taxes fixades en 

l’ordenança o en els modificacions posteriors. 

10.4. Es podrà declarar vacant tota parada que no s’ocupi durant sis mesos 

consecutius. Llevat que per causa justificada- malaltia, accident, o altres – i prèvia 
obtenció de la corresponent autorització municipal, es podrà mantindré tancada durant 

un període total màxim de dotze mesos.  

10.5. Per a l’exercici de la venda en el mercat els comerciants autoritzats hauran 

de complir els requisits següents: 

a). Estar en possessió del Carnet de Manipulador, en els casos en què siga 

necessari. 

b). Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d'Activitats 

Econòmiques. 

c). Les parades podran ser ateses per l’interessat o també per dependents dels 

titulars prèvia alta d’estos en les assegurances socials obligatòries. 

d). Satisfer els tributs establerts per a este tipus de venda. 

e). Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. 

f). Reunir els requisits i condicions Higiènic-Sanitàries exigits per la normativa 

reguladora del producte objecte de venda. 

g). Estar en possessió de l’Autorització Municipal corresponent. 

10.6. Els titulars, al acabament de l’autorització, siga quina en siga la causa, hauran 

de deixar lliure i vacus i a disposició de L’Ajuntament   els llocs objecte de l’autorització. 

Cas contrari l’administració municipal podrà acordar i executar per si mateixa el 

llançament per via administrativa. 

10.7. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys, sostraccions, o 

deteriorament de mercaderies. I tampoc assumir la responsabilitat d'una vertadera i 

pròpia custodia encara que tinga cura de la vigilància del mercat. 

Article 11é.- Drets i deures. 

11.1. Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran els següents deures respecte 

als usuaris i a la Corporació: 

a). Prestar el servei del mode disposat en la present ordenança i en les Lleis 

vigents sobre la matèria. 

b). Atendre amb correcció als usuaris del servici. 
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c). Els adjudicataris dels llocs del mercat tindran un segur de responsabilitat civil 

que cobrisca els danys de persones i bens. 

d). Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionarà el funcionament del 

servici, excepte si s’hagueren produït per actes realitzats en compliment d’una orde 

donada per la Corporació. 

e). Mantindre en perfecte estat de neteja el lloc que s’ocuparà. 

11.2. Els utilitaris dels llocs del mercat gaudiran dels següents drets respecte a la 

Corporació: 

a). Al gaudi dels llocs, dels que anaren adjudicataris dins dels límits establits en 

este reglament i la resta de normes sobre la matèria. 

b). A l’explotació dels llocs davall el seu risc i ventura. 

c). A la reparació de les deficiències observades en els llocs, sempre que estos 

foren imputables a la Corporació. 

d). A la realització de millores estructurals, al seu càrrec, en els llocs quan 

prèviament foren autoritzats per la Corporació i que no foren imputable a esta. 

11.3 Esta prohibit als venedors i titulars dels llocs: 

a). Exposar les mercaderies de manera que molesten o perjudiquen els altres 

venedors o compradors. 

b). Utilitzar instal·lacions accessòries per a la venda o mostra de productes que 

puguen ser perjudicials per al públic en general. 

c). Qualsevol alteració d’orde públic. 

e). Produir danys en les instal·lacions del mercat. 

f). L’incompliment de les altres obligacions previstes en la present Ordenança així 

com les establides en les disposicions que incidisquen sobre la matèria. 

Article 12é.- Infraccions. 

Les infraccions de la present Ordenança i les alteracions del orde públic, així com 

les produïdes en matèria de defensa dels consumidors seran qualificades de lleus, greus 

o molt greus, atenent a criteris de riscos per a la salut, quantia del benefici obtingut, grau 

d’intencionalitat, gravetat de la alteració social produïda, generalització de la infracció, 

etc., seran sancionades per l’Alcaldia o per altres òrgans administratius dins del límit 

competencial sancionatori previst en la normativa d’aplicació. 

Article 13é.- Transmissions i permutes dels llocs del mercat. 

Es podran fer les transmissions del dret d’ús dels llocs o locals dels mercats 

municipals en les condicions següents: 
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Els llocs seran transferibles per línia directa fins al 1er grau de consanguinitat, 

sense cap gravamen, i haurà de comunicar-se a L’Ajuntament  el canvi de la titularitat. 

Al mateix temps està prohibida la permuta, arrendament, i qualsevol classe de 

cessió siga gratuïta o onerosa a favor de tercers, dels llocs als mercats 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, sent aplicable a partir de l’1 d’abril de 2012, inici del segon 

trimestre, i continuarà vigent mentre no s’acorde la seva modificació o derogació 

expressa. 
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17. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB 

MERCADERIES, MATERIALS DE CONTRUCCIÓ, 

RUNES, VALLES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I 

D'ALTRES INSTAL·LACIONS  ANÀLOGUES. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011-BOP 308 

Article 1r.- Concepte. 

 

D’acord amb el previst en l’article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març,per qual s’aprova el 

Rext Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seua nova redacció donara 

per Llei 25/98, de 13 de juliol aquest  Ajuntament estableix la Taxa per utilitzacions 

privatives o aprofitaments especials per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies materials de construcció, runes, valles,puntals,cavallets,bastides i d’altres 

instal·lacions anàlogues,especificant en les  Tarifies contingudes en l’apartar 2 de l’article 

4 següent: que es regirà per la present Ordenança. 

 

 

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones 

o entitats a favor de les quals s'atorguen les llicències, o els qui es beneficien de 

l'aprofitament si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

Article 3r.- Quantia. 

1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixat en la Tarifa 

continguda en l'apartat següent: 

2. Les Tarifes del preu públic seran les següents: 

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€. 

3. NORMES D'APLICACIÓ DE LES TARIFES: Quan les obres s'interromperen 

durant un temps superior a dos mesos, sense causa justificada, les quanties resultants 

d'aplicar la tarifa anterior sofriran un recàrrec del 100% a partir del tercer mes i, en cas 

que una vegada finalitzades les obres continuen els aprofitaments, les quanties seran 

recarregades amb un 200%. 

Article 4t.- Normes de Gestió. 

1. Quan amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es 
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produiren desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de les 

llicències o els obligats al pagament vendran subjectes al reintegrament total de les 

despeses de reconstrucció i reparació d'aquest desperfectes o reparar els danys causats, 

que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pel aprofitament realitzats. 

2. Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzanti seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en 

els respectius epígrafs. 

3. Les persones interessades en la concessió d'aprofitament regulats en aquesta 

Ordenança deuran sol·licitar prèviament la corresponent llicència. 

4. Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de l'aprofitament, una vegada 

autoritzat l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre no es presente la declaració de baixa. 

5. Si a la que siga la causa que s'alegue en contrari, la no presentació de la baixa 

determinarà l'obligació de continuar abonant el preu públic. 

Article 5é.- Obligació de pagament. 

1. L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 

a). Tractant-se de concessions de nous aprofitaments a la via pública, en el 

moment de sol·licitar la corresponent llicència. 

b).Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia 

primer de cada natural. 

2. El pagament de la Taxa es realitzarà: 

a). Tractant-se d'autoritzacions de nous aprofitaments amb durada limitada per 

ingrés directe a la Depositaria Municipal o el lloc establit per l'Ajuntament, però sempre 

abans de retirar la llicència o la denominació que corresponga.  

b). Tractant-se d'autoritzacions ja concedides i sense durada coneguda o que es 

puga determinar per avançat amb exactitud, per semestres naturals a les oficines de la 

Recaptació Municipal. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la 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 Locals; i estarà vigent fins que 

s’acorde la seua modificación o derogació. 
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18. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER 

TAULES, CADIRES, TANCAMENTS ACRISTALLATS I 

ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, AMB 

INTENCIÓ DE GUANY. 

Data última modificació:  31 de desembre de 2013 - BOP 310 

Article 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst a l'article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text  Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, este Ajuntament estableix 

la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials que es deriven de l'ocupació de 

terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tancaments envidrats i altres instal·lacions 

anàlogues amb intenció de guany, especificant en les Tarifes contigundes en l'apartat 2 de 

l'article 3 següent, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança les persones 

o entitats a favor dels quals s'atorguen les llicències, o els qui es beneficien de 

l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna autorització. 

Article 3r.- Quantia. 

1. La quantia de la Taxa reguladora en aquesta Ordenança, serà la 

determinada en la Tarifa continguda en l'apartat següent, atenent només a la supèrficie, 

l'ocupació de la qual reste autoritzada en virtud de la llicència, o la realment s'ocupe, si 

fós major. 

2. La Tarifa d'aquesta Taxa, serà la següent: 

 

CONCEPTE EUROS / M² / MES 

Per ocupació de domini públic amb tancament 

envidrat i instal·lacions anàlogues 
2,25 € 

Per ocupació de domini públic amb taules i cadires: 

Període estival (de l'1 de juny al 30 de setembre) 

Locals que les seues taules i cadires estiguen en 

carrers de vianants i/o estiguen o donen a zones 
2,00 € 
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enjardinades de domini públic 

La resta del terme municipal 
1,48 € 

 

Resta de l'any (de l'1 d'octubre al 31 de maig) 

Locals que les seues taules i cadires estiguen en 

carrers de vianants i/o estiguen o donen a zones 

enjardinades de domini públic 
1,60 € 

La resta del terme municipal 
1,20 € 

S'establix una tarifa mínima 
120,00 € 

 

Article 4t.- Normes de Gestió. 

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la Tarifa es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pel període o de temporada 

autoritzat. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments 

regulats en aquesta Ordenança deuran sol·licitar prèviament la corresponent llicència, 

realitzar el depòsit previ referit a l'article següent i formular declaració en la qual hi 

conste la superfície de l'aprofitament i els elements que hi va a instal·lar, acompanyant un 

plànol detallat de la superfície que es pretenga ocupar i de la seua situació dins del 

Municipi. 
3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les 

declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions de no trobar 

diferències amb les peticions de llicències si es donaren diferències, es notificaran les 

mateixes als interessats i es giraran, en el seu cas, les liquidacions complementàries que 

hi procedesquen, concedint-se les autoritzacions una vegada subsanades les diferències 

pels interessats i, en el seu cas, realitzats els ingressos complementaris que hi 

procedesquen. 

4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a 

aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat. 

5. No s'autoritzarà cap dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança 
fins que s'haja abonat el dipòsit previ esmentat en l'article 5.2 a) següent i s'haja obtingut 

la corresponent llicència interessats. L'incompliment d'aquesta imposició podrà donar 
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lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la Taxa i de les 

sancions i recàrrecs que hi procedesquen. 

6. Una vegada autoritzat l'aprofitament s'entendrà prorrogat mentre no 

s'acorde la seua caducitat per l'Alcaldia o es prsente baixa justificada per l'interessat o 

pels seu legítims representants en cas de defunció. 

7. La presentació de la baixa surtirà efectes a partir del dia primer de l'any 

natural següent al de la seua presentació. La no presentació de la baixa determinarà 

l'obligacio de continuar abonant la Taxa. 

Article 5é.- Obligació de pagament. 

1. L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix: 

a). Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el 

moment de sol·licitar la corresponent llicència. 

b). Tractant-se de concessions d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, el dia 

primer de cada any natural. 

2. El pagament de la Taxa es realitzarà: 

a). Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 

Dispositaria Municipal o el lloc establira l'Ajuntament, encara que sempre abans de retirar 

la corresponent llicència. Aquest ingrés tindrà caràcter de depòsit previ, i s'elevarà a 

definitiu en concedir-se la llicència corresponent. 

b). Tractant-se de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una 

vegada inclosos al padro o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a les oficines de 

Recaptació Municipal. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

  

En l’any 2020, amb efectes des de l’entrada en vigor de la present disposició transitòria, 

no es meritaran ni exigiran les taxes previstes en l’article 3.2 d’esta Ordenança. En cap 

cas, la seua aplicació tindrà efectes retroactius. 

 

Les taxes meritades durant l’exercici 2020, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 

present disposició transitòria, s’aplicaran de forma prorratejada pel període d’ocupació 

efectiva, d’acord amb allò previst en l’article 26.2 del TRLRHL. 

 

Una vegada finalitzat este termini la taxa s’exigirà en els mateixos termes establerts en 

l’Ordenança Fiscal excepte que es procedisca a l’aprovació de la seua modificació. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 

8 de juny de 2020, 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 Locals, i estarà vigent fins que 

s’acorde la seua modificació o derogació expresses.» 
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19. ORDENANÇA  REGULADORA DE LA TAXA DE 

CEMENTIRI MUNICIPAL. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011 – BOP 308 

Article 1r.- Fonament i Naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Hisendes locals, i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 de la del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aquest 

ajuntament estableix la “Taxa de cementiri Municipal”, que es regirà per la present 

Ordenança Fiscal, normes per les quals atenen el previst en l’article 57 del citat RDL 

2/2004. 

 

Article 2n.- Fet impossable. 

Constitueix el fet imposable de la Taxa la present prestació del serveis del 

Cementiri Municipal, tals com: assignació del espais per a enterraments; permisos de 

construcció de panteons o sepultures; ocupació dels mateixos; reducció, incineració; 

desplaçament de làpides; col·locació de làpides, reixes i ornamentes; conservació dels 

espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres que, de conformitat amb el 

previst en el Reglament de la Policia Sanitària mortuòria siguen procedents o s’hi 

autoritzen a instància de part. 

 

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Són subjectes passius els contribuents sol·licitants de la concessió de 

l’autorització o de la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de l’autorització 

concedida. 

 

Article 4t.- Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i dels 

sindicats interventors o liquidadors de deutes, concursos, societats i entitats en general 

en els supòsits i l’abast que assenyala i amb l’article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5è.- Excepcions subjectives. 

Estaran exempts dels servicis subjectes a la taxa els sol·licitants inclosos en el padró de 

beneficiencia i els pobres de solemnitat, així com els familiars que sol·liciten per a aquells 
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la presentació dels servicis i els que ordene l'Autoritat Judicial, la inhumació dels quals 

s'efectuarà per a tots ells en la fossa comuna. 

Article 6è.- Quota Tributària. 

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 

€ 

Article 7è.- Meritació 

Es merita la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels 

serveis subjectes a gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que tal iniciació es produeix 

amb la sol.licitud d’aquells. 

Els serveis de manteniment, conservació i neteja, gravats per les tarifes de l'epígraf 

3r, meritaren amb periodicitat anual, a efectuant-se de les quals confeccionara l'oportú 

padró de contribuents; entenent-se la renúncia a conservar la titularitat dels nínxols i 

sepultures per part dels que hagen adquirit la concessió a perpetuïtat o o els seus 

drethavents al deixar de satisfer les quotes del servici. En este cas, es declararen la 

caducitat i reversió a la possessió municipal segons el procedimento que haurà de ser 

objecte de regulació concreta i exhaustiva en el Reglament de Regim  Interior del 

Cementeri. 

Article 8è.- Declaració, Liquidació i ingrés. 

1. Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels serveis de que es tracte. 

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada 

una vegada que haja sigut donat l’anomenat servei, per al seu ingrés directe a les Arques 

Municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació. 

Les tarifes de meritació periòdica (epígraf 3r), es posaran al cobrament per mitjà de 

rebut anual i irreductible, publicant-se la llista cobradora i notificant-se les altes que es 

produïsquen. 

Article 9è.- Infraccions i sancions. 
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Respecte a tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les 

sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 

77 i següents de la Llei General Tributària. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 173 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Bulletí 

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 Locals, i estarà vigent 

fins que s'acorde la seua modificació o derogació. 
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20. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS. 

Data última modificació: 11 de juny de 2012 – BOP 138 

Article 1r.- Concepte 

Fent ús de les facultats concedides per els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 

per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Hisendes locals, i de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, este Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis, realització d’activitats 

i utilització de les instal·lacions esportives de propietat municipal. 

Article 2n.- Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la present ordenança la utilització de les següents 

instal·lacions municipals: 

- Les pistes de tennis 

- Pista de basquet 

- Futbet (futbol sala)  

- Les pistes de pàdel 

- Camp de futbol 

- Piscina municipal 

Article 3r.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques que utilitzen les 

instal·lacions esportives o sol·liciten els serveis o la realització d’activitats esportives. En 

el supòsit que els usuaris dels serveis siguen menors d’edat tindran la condició de 

subjecte passius els pares, tutors o encarregats dels menors. 

Article 4t.- Quantia. 

1. La tarifa de la taxa regulada en esta Ordenança, serà la determinada en la Tarifa 

continguda en l’apartat següent, per a cada u dels diferents serveis o activitats. 

2. Les Tarifes seran les següents: 

4.2.1. PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES SENSE INTENCIÓ DE GUANY.  

A) Per a les persones empadronades al municipi de Simat de la Valldigna. 

TENNIS: 
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• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ 

cada mitja hora. 

BÀSQUET 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ 

cada mitja hora. 

FUTBET  

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de maquina «moneder» per un import de 0,50€ 

cada mitja hora. 

PÀDEL 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ 

cada mitja hora. 

FUTBOL: 

• Per hora i mitja o fracció (sense llum elèctrica) 1 €/per persona. 

• L’ús de la llum serà a través de màquina «moneder» per un import de 0,50€ 

cada mitja hora. 

PISCINA: 

Abonaments: 

• Abonament familiar: 45,00€ 

• Abonament individual adult- de 17 a 65 anys: 28,00 € 

• Abonament individual jubilats i pensionistes (amb carnet): 12,00€ 

• Abonament individual infantil, de 5 a 16 anys: 15,00€.  

Obligatòriament el menor de 12 anys haurà d’anar acompanyat de persona adulta 

responsable. 

Entrades  

• Entrada adult (a partir de 16 anys): 3,00€ 

• Entrada infantil (a partir de 5 anys i fins 16 anys): 1,50€ 

B) Persones no empadronades al municipi de Simat de la Valldigna. 

Per tots els conceptes (Excepte l’ús de la llum i la utilització de la piscina) les 

persones que no estiguen empadronades a l’ajuntament de Simat abonaran tres (3) euros 

per persona i hora i mitja d’activitat. 
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4.4.2) PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES I REALITZADES AMB 

INTENCIÓ DE GUANY. 

Quan es programen activitats esportives a realitzar per associacions, grups, 

federacions o particulars que cobren als participants, els organitzadors abonaran a 

l’ajuntament l'equivalent a la tarifa estipulada en l'apartat anterior per a cada especialitat 

i qui les imparteixen hauran d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de 

responsabilitats civils. 

Article. 5è.- Obligació de pagament. 

1. L’obligació de pagament de la Taxa regulada en esta Ordenança naix des que 

s’hi presta o realitza qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’article dos. 

2. El pagament de la dita taxa s’efectuarà a l’ajuntament o la biblioteca abans del 

moment d’entrar al recinte que es tracte o en sol·licitar i retirar el corresponent 

abonament anyal, si s’ha triat esta forma de pagament i servirà com autorització. 

Article 6è.- Exempcions. 

6.1. Estan exempts del pagament per la utilització de les instal·lacions esportives 

municipals les entitats i persones que complisquen les condicions següents: 

- La utilització de les instal·lacions per celebrar actes benèfics. 

- Actes organitzats per federacions esportives sense intenció de guany. 

- Per la utilització realitzada pels centres d’ensenyament. 

- Per cessió del local d’acord amb la normativa electoral. 

- Actes organitzats pel propi ajuntament. 

- Per la piscina municipal els menors de 5 anys sempre que estiguen acompanyats 

de persona adulta responsable. 

- Per a les altres activitats esportives i, amb la voluntat de promocionar l’esport, 

estaran exempts de pagament per l’ús de les pistes els menors de 16 anys que utilitzen 

les instal·lacions, sols durant la primera hora i mitja de l’activitat. No estaran exempts 

del pagament de l’ús de la llum que serà de 0,50€/mitja hora.  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

La present Ordenança deroga l’anterior. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al «Butlletí 

Oficial de la Província», i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de juny de 2012, i 

romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 178 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

  



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 179 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 180 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

21. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

LA PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA. 

Data última modificació: 20 de desembre de 2003 – BOP 302 

Article. 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst a l'article 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, en la seua nova redacció 

donada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, aquest Ajuntament, estableix la Taxa per la 

presentació del servei de Veu Pública, la qual es regirà per la present Ordenança. 

Article. 2n.- Obligats al pagament. 

Estan Obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es 

beneficien del servei prestat per aquest Ajuntament, a que fa esment l'article anterior. 

Article. 3r.- Tarifa. 

La tarifa de la Taxa per la difusió de noticies mitjançant el servei de Veu Pública, 

serà la determinada per l'aplicació de les tarifes següents: 

 CONCEPTE        TARIFA 

Propaganda industrial o comercial o qualsevol anunci que tinga un interés o 

finalitat lucrativa .................................................................................................... 10,00 € 

Anuncis que realitzen entitats veïnals, associacions recreatives, partits,sindicats 

club esportius i qualsevulla altres que tiguen un interés o transcedència pública i no 

lucrativa ..................................................................................................................... 5,00 € 

Article. 4t.- Obligació de pagament. 

1. L'obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix en 

autoritzar-se la presentació del servei, atenent a la petició formulada per l'intesessat. 

2. El pagament de la dita Taxa s'efectuarà en retirar l'oportuna autorizació. 

Article. 5é.- Gestió. 

Els interessats en què se'ls preste el servei esmentat en la present Ordenança 

presentarà a aquest Ajuntament una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, contigut i 

extensió del servei desitjat. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

La present ordenança deroga l’anterior. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al "Bulleti 

Oficial de la Provincia", i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2.004 i 

romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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22.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE. 

Data última modificació: 3 de desembre de 2005 – BOP 287 

Article. 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst a l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per a la presentació del serveis d'aigua potable, segons 

s'especifica en les tarifes contingudes a l'apartat 2 de l'article 3r; següent, que es regirà 

per la present Ordenança. 

Article. 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es 

beneficien del serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest ajuntament, a que fa 

esment l'article anterior. 

Article. 3r.- Quantia. 

1. La tarifa de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, serà la determinada en la 

Tarifa contigunda en l'apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 

Concepte Unitat Import/euros 

a) Consum <30 mc/trim. Mc 0,30 € / mes 

b) Consum >30 mc/trim. Mc 0,37 € /mes 

c) Quota de servei <=15 mm Mes 3,65 € / mes 

d) Quota de servei 20-30 mm Mes 10,96 € / mes 

e) Quota de servei 40-65 mm Mes 21,91 € / mes 

f) Connexió xarxa d’aigua Connexió 166,52 € connnexió 

g) Reobertura subm. Reobertura 35,53 € 

h) Alta calibre 13 mm Alta 45,50 € 

i) Alta calibre 15 mm Alta 62,22 € 

j) Alta calibre 20 mm Alta 77,18 € 

k) Alta calibre 25 mm Alta 129,88 € 

l) Alta calibre 30 mm Alta 158,89 € 

m) Alta calibre 40 mm Alta 229,14 € 

n) Alta calibre 50 mm Alta 472,05 € 
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o) Reg amb aigua potable mc 0,13 € 

Article. 4t. Obligació de pagament. 

L'obligacio de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix des que 

s'hi inicie la prestació del servei, amb preiodicitat quatrimestral. 

El pagament de la dita Taxa s'efectuara en el moment de presentació, a l'obligat 

a realitzar-lo, de la corresponent factura. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al "Bulletí 

Oficial de la Provincia", i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2.006 i 

romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació espresses. 
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23. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 

D’ASSISTÈNCIA I ESTADA A L’ESCOLETA INFANTIL 

MUNICIPAL. 

Data última modificació: 28 de decembre de 2011 – BOP 308 

Article 1r. Fonament legal, naturalesa  i objecte. 

Fent ús de la facultat reconeguda en l’article 106 de la Llei 7/85, Reguladora de 

les Bases de Règim Local i segons el que s’indica en l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la 

versió donada per la Llei 25/98 de 13 de juliol, s’establix en este Terme Municipal, la 

Taxa per la prestació del servici de Guarderia Infantil, que es regirà per la present 

Ordenança. 

Article 2n.- Fet imposable. 

1. Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’activitat exercida per prestar els 

servicis a què esta Ordenança es referix. 

2. És  objecte  d’esta taxa la utilització dels servicis de la guarderia infantil, els 

quals estan situats  al carrer Ausiàs March, 3, de Simat de la Valldigna. 

Article 3r.- Obligació de contribuir i subjectes passius. 

1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir, quant s’inicia la  prestació del 

servici, entenent a estos efectes que s’inicia la dita prestació, ben quan hi ha sol·licitud 

d’estos servicis o quant han començat a prestar-se, encara que sense prèvia petició, en 

tot cas es devengarà l’un de cada mes. 

2. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o 

jurídiques com també les entitats a què es referix l’article 33 de la Llei General Tributària 

que sol·liciten estos servicis per a ells o per a tercers, a més d’aquelles que resulten 

beneficiades o acceptades encara que no els hagen sol·licitat.  

Article 4t.- 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 estancia de 13:00 hores a 15:00 hores.... 

15 Euros /mes per xiquet/a. 

En concepte de matrícula, en  sol·licitar l’ingrés del xiquet/a ...50 Euros. 
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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 municipals i resolt per l’Alcaldia amb coneixement i 

conformitat de la Comissió corresponent.   

 

Article 5é.- Administració i cobrament. 

1. Els subjectes passius que motiven la prestació dels servicis regulats en esta 

ordenança presentaran a l’Ajuntament el corresponent escrit de sol·licitud amb detall 

d’aquells que interessen,  pagant la Taxa corresponent al concepte de matrícula; estes 

peticions podran fer-se per si o per terceres persones, en este cas resultaran 

solidàriament obligats al pagament de la taxa; si el servici no es realitza per causes alienes 

al peticionari se li tornarà l’import. 

2. Quant no hagen presentat petició expressa es practicarà una liquidació que 

serà notificada per ingrés directe una vegada s’haja prestat el servici i el seu pagament 

s’efectuarà en els terminis que indica el Reglament General de Recaptació. 

3. Les quotes mensuals seran satisfetes de conformitat al llistat mensual de 

xiquets/as que acudixen a la guarderia, i s’ingressaran preferentment per la modalitat de 

domiciliació bancària. La declaració de baixa en la matricula d’un/a xiquet/a, motivarà la 

baixa en el llistat mensual i es deixarà de pagar la quota mensual a partir del mes següent. 

La falta d’assistència a la guarderia, per si no significara deixar de pagar la corresponent 

mensualitat, excepte en el cas de malaltia justificada per document del metge. 

Article 6é.- Infraccions i defraudació. 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i defraudació, com 

també les sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s’estarà a què es disposa 

en l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció d’este Ajuntament i 

subsidiàriament a la Llei General Tributària, tot sense perjuí de les responsabilitats civils 

o penals en què puguen incórrer els infractors. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. UTILITZACIÓ DE LA 

GUARDERIA INFANTIL 

Les instal·lacions de la guarderia infantil, es podran utilitzar amb caràcter general, 

durant l’horari d’obertura al públic, des del mes de setembre fins al mes de juliol, si és 

el cas a partir de formalitzar la sol·licitud d’ingrés o matrícula.  
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. SOL·LICITUD D’INGRÉS 

Les matrícules dels xiquets/as, que ingressen per primera vegada a la guarderia 

infantil, les formalitzaran els pares o mares, i si és el cas pels tutors, i a este efecte s’haurà 

d’aportar el llibre de família, certificació mèdica, i si és el cas, el títol de família nombrosa, 

i es realitzarà a les oficines municipals; per als posteriors ingressos només caldrà 

formalitzar la sol·licitud. 

DISPOSICIÓ FINAL. VIGÈNCIA 

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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24. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES MUNICIPALS 

D'OCUPACIÓ D'EDIFICACIONS. 

Data última modificació: 12 de Febrer de 2009 - BOP 36 

Article1.- Fonament. 

Fent ús de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la Constitució Espanyola, 

i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106 de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), d'acord amb el que disposen 

els articles 15 a 19 del text refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i d'acord amb l'article 20 del 

mateix, este Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències municipals 

d'ocupació d'edificacions, l'exacció de la qual es durà a terme amb subjecció al que 

preveu esta ordenança fiscal. 

Article 2.- Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d'este tribut la realització de l'activitat de 

competència local que suposa l'atorgament de llicències municipals d'ocupació 

d'edificacions, d'acord amb la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i 

foment de la qualitat de l'edificació (LOFCE), per mitjà de les que l'Ajuntament comprova 

l'adequació de l'obra executada al projecte per a la que va ser concedida la llicència 

municipal d'edificació, i per a totes les edificacions existents, ja siga en la seua totalitat o 

en les parts susceptibles d'ús individualitzat, la seua adequació a la normativa d'aplicació, 

en funció de l'ús i les característiques dels edificis. 

Article 3. Exigència de la llicència municipal d’ocupació. 

1. Serà exigible l‘obtenció de la llicència municipal d’ocupació, una vegada 

concloses les obres compreses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de 

la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i foment de la qualitat de l’edificació. 

2. Transcorreguts 10 anys des de l’obtenció de la primera llicència d’ocupació, 

serà necessària la seua renovació en els supòsits següents: 

a) Quan es produïsca la segona o posteriors transmissions de la propietat. 

b) Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d’aigua, 

gas o electricitat. 

3. En els casos d’edificacions existents, ja siga en la sua totalitat o en alguna de les 

seues parts susceptibles  d’ús individualitzat, que no disposen amb anterioritat de la 

llicència municipal d’ocupació, sempre serà necessària l’obtenció d’esta en el supòsits 

assenyalats en els apartats a) i b) de l’apartat anterior. 
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4. Sempre que s’executen obres de les compreses en els apartats b) i c) de 

l’article 2.2 de la dita Llei 3/2004 de la Generalitat Valenciana, o es produïsca una 

alteració de l’ús de l’edificació, serà preceptiva l’obtenció de la llicència d’ocupació, amb 

independència del temps transcorregut des de l’obtenció de l’anterior, si és el cas. 

5. En cas de vivendes protegides de nova construcció, la cèdula de qualificació 

definitiva substituirà la llicència  d’ocupació quan es tracte de la primera transmissió de 

la vivenda. 

En segona o posteriors transmissions de vivendes amb protecció pública, caldrà 

ajustar-se al que estableixen els apartats anteriors d’este article. 

Article 4.- Subjecte passiu.  

1.Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General 

Tributària, que sol·liciten les llicències municipals en els supòsits que s'indiquen en 

l'article 2. 

2. D'acord amb l'article 23 de la LHL, tindran la condició de substituts del 

contribuent els propietaris dels immobles. 

Article 5.- Responsables. 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones o les entitats a què es referix l'article 42 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris, les persones o les entitats a què es refereix 

l'article 43 de la mencionada llei. 

Article 6.- Exempcions. 

D'acord amb el que estableix l'article 9 de la LHL, no podran reconèixer-se altres 

beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els 

derivats de l'aplicació de tractats internacionals. 

Article 7.- Base imposable. 

1. La base imposable del tribut s'obtindrà multiplicant la superfície útil de 

l'edificació objecte de la llicència d'ocupació pel preu bàsic per metre quadrat vigent en 

el municipi en el moment del meritació del tribut. 

2. S'entendrà per preu bàsic el que siga aprovat en cada moment per les 

administracions públiques competents, com a referència per a la determinació dels preus 

màxims de venda i renda de les vivendes acollides a mesures de finançament qualificat 

(VPO). 

3. En cas de no constar la dada sobre superfície útil, esta s'obtindrà per aplicació 

del coeficient 0'80 al nombre de metres quadrats construïts. 

Article 8.- Quota tributària. 
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La quota que s'ha de liquidar i exigir per esta taxa serà el resultat de multiplicar 

la base imposable definida en l'apartat anterior per la tarifa següent: 0'10%.  

Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, i per a garantir la viabilitat 

econòmica de l'activitat municipal en tot cas, la quota no podrà prendre un valor inferior 

a 64 euros. 

Article 9. Meritació. 

1. Esta taxa es meritarà quan es presente la sol·licitud que inicie el procediment 

de concessió de la respectiva llicència junt amb la documentació que siga indispensable 

per a dotar de contingut la resolució, que no es tramitarà sense que no s'haja efectuat 

el pagament de la taxa, que es realitzarà per mitjà de l'ingrés directe en la Tresoreria 

Municipal o en l'entitat financera que establisca l'Ajuntament, simultàniament a la 

presentació de la sol·licitud de llicència municipal, per l'import corresponent, segons 

liquidació realitzada a este efecte. 

2. Igualment es meritarà la taxa quan l'Ajuntament realitze les inicials actuacions 

conduents a verificar si és o no autoritzable l'ocupació d'un edifici que s'haja efectuat 

sense l'obtenció prèvia de la corresponent llicència. 

Article 10.- Declaració i ingrés. 

1. Els interessats en l'obtenció de la llicència presentaran l'oportuna sol·licitud 

per mitjà d’imprès normalitzat que se li facilitarà per l'Ajuntament, amb els requisits i la 

documentació establida en la LOFCE i la resta de normativa aplicable. En el cas 

d'edificacions comprensives de diverses vivendes o locals subjectes al que disposa la 

present ordenança, el subjecte passiu presentarà una única sol·licitud i liquidació i es 

tramitarà un únic expedient. 

2. Si és el cas, les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb 

expressió dels requisits previstos en l'article 102 de la Llei General Tributària. 

3. El pagament de la taxa s'efectuarà pels interessats en l'entitat financera que 

s’expresse en el document administratiu corresponent. 

Article 11. Procediment i terminis. 

a. Per a l’obtenció de la primera llicència  d’ocupació, el promotor està obligat 

a sol·licitar-la a l’ajuntament, a l’efecte del qual haurà d’aportar, necessàriament: 

1. Acreditació de la personalitat del promotor (DNI o escriptura y CIF en cas 

de persones jurídiques) o de la representació que ostente el sol·licitant. 

2. L’acta de recepció de l’obra junt amb el certificat final d’obra. 

3. Llicència  municipal d’Edificació. 

4. Impresos d’alta en la Contribució Territorial urbana. 

5. Escriptura de declaració d’obra nova, si escau, o escriptura de divisió 

horitzontal. Certificació de les companyies i entitats subministradores acreditativa 
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d’haver abonat el drets de les acometudes generals a l’edifici dels serveis d’electricitat, 

aigua, i en el seu cas, gas, i de que, en conseqüència, dits serveis estan en condicions de 

ser contractats pels adquirents o usuaris de les vivendes. 

6. Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent, liquidada segons la present 

ordenança fiscal i les dades aportades per l'interessat. 

7. Certificació de la Prefectura Provincial de la Inspecció de Telecomunicacions 

que acredite el compliment de les obligacions en matèria d’Infraestructures comunes de 

telecomunicacions. 

8. Certificat acreditatiu de l’aïllament acústic dels elements que constitueixen 

els tancaments verticals de façana i medials, el tancament horitzontal i les elements de 

separació amb que contiguen fonts de soroll. 

9. Certificat del Director de les obres sobre la conformitat de les obres 

executades amb el projecte i el contingut de la llicència concedida. 

b. Per obtindre ulteriors llicències d’ocupació, els propietaris hauran de 

sol·licitar-la a l’ajuntament, aportant certificat del facultatiu competent sobre si l’edifici, 

o, si és el cas, la part d’este susceptible d’un ús individualitzat, s’ajusta a les condicions 

que van suportar l’atorgament de la primera o anterior llicència d’ocupació a la que es 

sol·licita. S’aportarà, així mateix, còpia del Llibre de l’Edifici corresponent i document 

acreditatiu de la propietat u ocupació de la vivenda, que serà la escriptura o el contracte 

corresponent (arrendament, compravenda,..). 

c. En el supòsit d’edificació existent sense que tinga llicència d’ocupació anterior 

i que calga la seua obtenció pels motius previstos en l’article 3 d’esta ordenança, els 

propietaris hauran de sol·licitar-la a l’ajuntament, adjuntant igualment certificat del 

facultatiu  competent sobre si l’edifició o, si el cas, la part d’éste susceptible d’un ús 

individualitzat, s’ajusta a les condicions exigibles per a l’ús a que es destina. 

d. La comprovació del compliment de les condicions pertinents per a 

l’atorgament de la llicència d’ocupació, ja siga en primera o posteriors ocupacions, 

correspondrà als serveis tècnics municipals. 

e. El termini per a concedir la llicència d’ocupació serà de tres mesos, 

comptadors des de la presentació de la sol·licitud. 

Article 12.- Silenci administratiu 

Transcorregut el termini de resolució, sense perjudici de les pròrrogues que 

siguen  procedents, sense que esta s’haja notificat, l’interessat podrà entendre estimada 

la sua petició per silenci administratiu, amb els efectes i condicions que per a les llicències 

urbanístiques en la legislació urbanística valenciana. 

Article 13.- Infraccions i sancions. 

En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions 

que els corresponguen en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles 191 i següents 
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de la Llei General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen, 

d'acord amb el que estableix l'article 11 de la LHL. 

Article 14.- Vigència. 

D'acord amb l'article 107.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 

de règim local, la present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir 

del dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província i estarà vigent fins que 

s’acorde la seua modificació o derogació. 

A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança la llicència municipal 

d’ocupació substituirà a la Cèdula d’Habitabilitat i eximirà de l’obtenció i expedició de la 

mateixa, d’acord amb la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació i 

Foment de la Qualitat de l’edificació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

L'acord d'imposició i ordenació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa, va 

ser aprovada provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 

de setembre de 2008, quedant elevada a definitiva en cas de no presentar-se 

reclamacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 193 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

 

 



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 194 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

  



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1  

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA /  CIF: P-4623300C /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84 

 

 

 

 

 

ORDENANCES FISCALS 

2017  

 Pàgina 195 de 204 

 

  

____________________________________________________________________________________  
 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

25. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA DIRECCIÓ I INSPECCIÓ D'OBRES 

MUNICIPALS. 

Data última modificació: 15 de Juny de 2010 - BOP 152 

Article 1.- Fonament. 

Fent ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85, Reguladora 

de les Bases de Règim Local i 20.b) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de conformitat amb el que disposen 

els articles 15 a 19 d'este text legal, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna establix la taxa 

per la prestació del servici de direcció i inspecció d'obres municipals. 

Article 2.- Fet imposable. 

Constituïx el fet imposable de la taxa la realització, pel personal tècnic municipal 

o contractat a este efecte per l'Ajuntament, dels treballs facultatius de direcció i 

inspecció d'obres municipals que siguen executades per mitjà del corresponent 

contracte administratiu d'obra, siga quina siga la forma utilitzada per a la seua adjudicació.  

Article 3.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius contribuents de la taxa regulada en esta ordenança les 

persones físiques o jurídiques que siguen contractistes adjudicataris d'obres municipals. 

Article 4.- Meritació. 

La taxa es meritarà en el moment d'expedició de les corresponents certificacions 

de l'obra executada. 

Article 5.- Base imposable. 

La base imposable de la taxa està constituïda pel preu cert de l'obra realment 

executada, corresponent als successius fragments de l'obra adjudicada, reflectit en les 

respectives certificacions d'obres. En el cas que s' expedirà una única certificació de 

l'obra, la base imposable estarà constituïda igualment pel preu cert de l'obra realment 

executada. Per preu cert de l'obra o certificació s'entén l'import líquid de l'obra o 

certificació, excloent-ne l'IVA., Gastos generals i benefici industrial, açò és; el pressupost 

d'execució material. 

Article.6.- Tipus de gravamen i quota tributària. 

La quota tributària serà la que resulte d'aplicar a la base imposable determinada 

d'acord amb el que disposa a l'article anterior els següents tipus de gravamen: 
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Epígraf A) Coeficient pla de seguretat i coordinador de seguretat 

PEM FINS A (EUROS) TIPUS DE GRAVAMEN 

25.000 0,720 % 

35.000 0,675% 

55.000 0,630% 

110.000 0,585% 

220.000 0,540% 

440.000 0,495% 

1.100.000 0,450% 

1.800.000 D'ARA EN AVANT 0,405% 

Epígraf B) Direcció d'obra realitzada per titulat superior (arquitecte, enginyer,...) 

PEM FINS A (EUROS) 

Direcció d'obra 

realitzada per titulat 

superior (arquitecte, 

enginyer ...) 

Direcció d'obra 

realitzada per titulat 

superior (arquitecte, 

enginyer ...) 

25.000 2,40 % 2,40 % 

35.000 2,25% 2,25% 

55.000 2,10% 2,10% 

110.000 1,95% 1,95% 

220.000 1,80% 1,80% 

440.000 1,65% 1,65% 

1.100.000 1,50% 1,50% 

1.800.000 D'ARA EN AVANT 1,35% 1,35% 

En este epígraf es liquidaran tantes quotes com a tècnics intervinguen en la 

direcció de l'obra amb un límit mínim de 250 €.  

La quota tributària total serà el resultat de sumar les quotes resultants dels dos 

epígrafs que figuren en este article. 

Article 7.- Exempcions i bonificacions. 

De conformitat amb el que preveu a l'article 9-1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, no es 

reconeixeran altres beneficis fiscals que aquells expressament previstos en les lleis o que 

deriven de l'aplicació de tractats internacionals.  

Article 8.- Liquidació i ingrés. 

El pagament de la taxa es realitzarà, per mitjà d' autoliquidació practicada pel 

subjecte passiu, dins dels 30 dies naturals següents a l'aprovació de la corresponent 

certificació d'obra, a través dels comptes bancaris municipals o en la Tresoreria 
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municipal, tenint en compte dins del mateix termini, podrà instar-se la compensació de 

la quota tributària amb el pagament de la corresponent certificació o d'altres del mateix 

subjecte passiu que es troben pendents de pagament. 

Article 9.- Normes subsidiàries. 

En allò no previst en esta ordenança, s'aplicarà l'ordenança fiscal general de 

gestió, recaptació i inspecció de tributs locals i la resta de disposicions generals. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 

La taxa regulada en la present ordenança es meritarà respecte de les obres 
adjudicades després de l'entrada en vigor de l'ordenança. Igualment es meritarà respecte 

de l'obra que siga certificada després de l'entrada en vigor de l'ordenança, encara que 

l'adjudicació del contracte s' haja realitzat amb anterioritat, sempre que el corresponent 

plec de condicions contemple expressament la subjecció a la taxa. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió 

celebrada el dia 1 de març de 2010, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del 

dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s'acorde 

la seua modificació o la seua derogació expressa. 
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26.ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

REALITZACIÓ DE ACTIVITATS O PRESTACIÓ DE 

SERVICIS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS 

CIVILS. 

Data última modificació: 28 de desembre de 2011 BOP 308 

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, pel qual s’aprova el 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 de l’esmentat 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: 

-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 
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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 TRANSITÒRIA. 

La taxa regulada en la present ordenança es meritarà respecte de les obres 

adjudicades després de l'entrada en vigor de l'ordenança. Igualment es meritarà respecte 

de l'obra que siga certificada després de l'entrada en vigor de l'ordenança, encara que 

l'adjudicació del contracte s' haja realitzat amb anterioritat, sempre que el corresponent 

plec de condicions contemple expressament la subjecció a la taxa. 

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. 
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27.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PEL SERVEI D’APARCAMENT DE CAMIONS EN 

PÀRQUING MUNICIPAL. 

Data ultima modificació: 18 de Juliol de 2016-BOP 137 

Article.1.-Fonament i naturales. 

Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la 

Constitució Espanyola, d’acord amb el que preveu l’article 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en els articles 9, 11 i 15 a 27 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, estableix la taxa pel servici d’aparcament no vigilat de camions en 

pàrquing municipal, i que es regirà per les normes d’esta Ordenança Fiscal. 

 L’ordenança serà aplicable sols en el pàrquing no vigilat habilitat al efecte per 

l’ajuntament, en concret en la parcel·la amb referència cadastral: 

3350629YJ3235S0001IU, ubicada en camí del Raconet 11, d’este terme municipal de 

Simat de la Valldigna. L’ Ajuntament només presta servei de aparcament, per la qual cosa, 

no garanteix la custodia i conservació dels vehicles aparcats, no responent de 

substraccions de vehicles o efectes que es troben en aquests, per tant, l’Ajuntament, en 

cap cas serà responsable dels danys que ocorrisquen a l’interior d’aquest. 

Article 2n.- Fet imposable. 

Segons el que estableix l’article 20.1 i 20.3.u)[1] del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de les Hisendes Locals, 

constitueix el fet imposable de la present Ordenança l’aparcament de camions en el 

pàrquing municipal ubicat en parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU, 

camí del Raconet 11, en Simat de la Valldigna, amb dictamen ambiental conforme, d’acord 

amb l’escrit de data 28 d’octubre de 2015, de la Comissió Territorial d’Anàlisi Ambiental 

Integrat de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

desenvolupament Rural, amb llicència d’activitat segons decret numero 460/ 2015 de 

data 24 de novembre de 2015 i llicencia de funcionament per decret numero 10/2016 

de 14 de gener.   

Article 3r.- Subjecte passiu. 

Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents (subjectes passius), 

les persones físiques o jurídiques que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment 

l’aparcament de camions en el pàrquing municipal ubicat en parcel·la esmentada, 

emplaçada al Camí del Raconet 11, i que tinguen llicència prèvia per part de l’Ajuntament 

per  a la utilització de l’ aparcament. 

Article 4t.- Meritacio i responsables 
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La meritació de la taxa es produirà en el moment de la concessió de la llicència per a la 

utilització de l’aparcament de camions, prèvia sol·licitud de l’interessat. 

La llicència es concedirà per a la utilització privativa de cada plaça d’aparcament i es 

donarà a nom del transportista si és el propietari del vehicle, i si no ho és a nom de 

persona física o jurídica que en siga propietària i per un determinat vehicle del qual es 

donaran les dades corresponent que es fixe al model de sol·licitud.  

Les llicencies es concediran per un termini de un any prorrogable automàticament, 

condicionat al compliment de les obligacions establertes en la llicència i podran ser 

revocades cas d’incompliment o per raó d’interès públic. 

 Cas que el transportista done de baixa un vehicle i done d’alta un altre la llicència serà 

valida per al nou vehicle del qual s’actualitzaran les seues dades. A l'inrevés també es 

transmetrà la llicència. 

Sols hi haurà variació en la tarifa a pagar si el tipus de vehicle fora distint i la taxa també, 

i es farà la regularització i l’import a pagar. 

Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o Entitats. 

A estos efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 

de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

Amb relació a la Responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà ajustar-

se al que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària. 

Article 5é,- Exempcions i Bonificacions. 

No es concediran exempcions ni bonificacions en relació amb la present taxa. 

Article 6é.- Quota tributaria. 

La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació 

de les tarifes següents: 

- Per tramitar la sol·licitud de la llicencia .....20€ 

- Tarifa general: 

− Camions de menys de 12 metres de llargària.......... 30€/mes (IVA inclòs) 

− Camions de més de 12 metres de llargària ............. 35€/mes (IVA inclòs) 
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           La taxa es podrà pagar trimestral o anualment. 

En la sol·licitud es farà constar la modalitat de pagament.  

- Una vegada pagada si l’interessat deixa d’utilitzar els servei sols es 

retornarà  els trimestres naturals complets que li queden per gaudir. 

- Quant per causes no imputables al subjecte passiu, el servici públic, 

l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del 

domini públic no es preste, procedirà la devolució de l’import 

corresponent. 

Article 7.- Gestió. 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà segons el que disposa 

la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les altres Lleis reguladores 

de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament. 

L’adjudicació dels llocs d’aparcament es farà a un vehicle i/o transportista concret, es a dir 

amb matricula determinada i que deurà estar al dia en el pagament de IVTM municipal 

que li corresponga. 

Si és el cas, hi haurà una llista de reserva i quan es done de baixa algun usuari s’adjudicarà 

al següent de la llista. 

La llista s’actualitzarà cada quatre anys. 

Amb la concessió de la llicencia i una vegada abonada la taxa corresponent, si l’interessat 

no te comandament,  es posarà a disposició del concessionari un comandament a 

distancia per a l’apertura de la porta de l’aparcament. La propietat d’este comandament 

serà de l’ajuntament de Simat de la Valldigna que cobrarà una fiança per assegurar els 

correcte ús del mateix i per l’import del preu del mateix. La pèrdua o deteriorament del 

comandaments implicarà la pèrdua de la fiança.   

Si l’interessat te un comandament “antic” propi, este s’actualitzarà per tal que puga ser 

utilitzat de forma exclusiva per eixa persona i no depositarà fiança.  

Quan finalitze la concessió l’interessat tornarà a l’ajuntament el comandament a 

distancia. Cas que no el torne l’ajuntament es quedarà la fiança depositada. 

Article 8é.- Baixa per cessament 

En el cas de baixa per cessament, esta haurà de comunicar-se amb almenys un mes 

d’antelació a l’emissió del abono trimestral/ o anual. 
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Si la comunicació es produeix una vegada emesa la matrícula el subjecte passiu haurà 

d’abonar el rebut corresponent i sol·licitar la devolució de les quantitats que resten 

considerant els trimestres comptats des de la data del document d’avís. 

La devolució dels rebuts domiciliats, per part de l’entitat corresponent, sense causa 

justificada, suposarà l’extinció del dret a usar la plaça assignada.  

Article 9é.- Obligacions del concessionari. Infaccions i sancions tributaries. 

Els sol·licitants que obtinguen la llicència deuran fer ús de l’aparcament atenent la seua 

naturalesa i destí, de forma que no causen desperfectes al mateix sense perjudici del 

desgast per un ús normal.  

En cap cas podrà destinar-se l’aparcament municipal a fins diferents a aquells pels quals 

es va concedir la llicència. 

No romandran al pàrquing els vehicles amb carregament classificats com a perillosos per 

risc d’incendi (combustibles, explosius i similars), o per risc de contaminació (productes 

químics i similars). 

No es realitzaran activitats de manteniment, reparació o neteja de vehicles als quals es 

puguen produir vessaments accidentals de combustibles i olis. 

Una vegada conclòs el període de concessió de la llicencia ( per baixa o finalització de la 

concessió) l’ajuntament podrà practicar quantes comprovacions estime oportunes als 

efectes del compliment de les obligacions i condicions establertes en esta Ordenança i 

en la llicència per al concessionari. 

Després es podrà tornar la fiança, si esta fixada, o procedir a exigir les responsabilitats 

que corresponguen. 

La neteja interior i la vigilància, si es el cas, correra a càrrec de l’Ajuntament.  

L’ajuntament quedarà exempt de la responsabilitat civil per robatoris produïts a l’interior 

de l’aparcament.  

Els titulars de la llicencia respondran dels danys i perjudicis que per dolo o negligència 

ocasionen a l’aparcament municipal. 

 Es prohibeix la realització de maniobres que puguen igualment causar danys a les 

instal·lacions de l'aparcament o a les persones o vehicles que es troben en el seu interior, 

així com qualssevol classe d'actes que puguen pertorbar el normal funcionament d'aquest 

servei.  

 Els usuaris hauran d'ocupar amb el seu vehicle el lloc delimitat en el sòl de 

l'aparcament, quedant prohibit envair l'espai reservat a les places confrontants.  
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En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seues 

disposicions de desplegament, segons el que disposa l’article 11 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals. 

DISPOSICIO ADDICIONAL ÚNICA 

Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà aplicable el que estableix 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; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària; la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’Ordenança Fiscal General de 

l’Ajuntament.  

DISPOSICIO FINAL 

 La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia següent, continuant en vigor 

fins la seua modificació o derogació expressa.» 
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28.ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 

PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS. 

Data última modificació: 14 d'octubre de 2013 - BOP 244 

Article 1r. Objecte. 

Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Hisendes Locals, estableix la“Taxa per prestació de serveis turístics” que es regularà 

per la present Ordenança. 

Article 2n.- Fet Imposable 

El fet imposable està constituït per l’entrada i/o visita de diversos recursos municipals, 

i/o participació en rutes turístiques, podent-se incloure amb caràcter opcional, els 

serveis de: visita didàctica, visita guiada, i/o audioguia de la ruta anomenada “Els tresors 

de Simat”. Així com la venda de fullets turístics i de material promocional. 

Article 3r.- Obligats al Pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança, totes aquelles 

persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis que integren el fet 

imposable o adquirisquen algun producte. 

Article 4t.-  Quantia. 

L'import dels preus públics seran els següents: 

CONCEPTE IMPORT 

Visita Mesquita de la Xara, per persona 1.-€ 

Visita guiada “Els tresors de Simat”, per persona 3.-€ 

Visita guiada a la Xara, Capella i la Font Gran 2.-€ 

Lloguer Àudioguia 3.-€ 

Venda de guies de senderisme, per exemplar 1.-€ 
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L'empresa privada que gestione visites en grups 

(màxim 25 persones) 

7.-€ 

Venda de la guia de la Ruta dels Monestirs 4.-€ 

Material Promocional: Gorres 3.-€ 

Material Promocional: Tasses 3.-€ 

Material Promocional: camisetes, impermeables i 

altres productes similars 

5.-€ 

En cas que algun servei no estigués previst en les tarifes abans descrites, es liquidarà amb 

la tarifa corresponent al servei més paregut o el producte més paregut o al preu de cost. 

Article 5é.- Obligació i Forma de Pagament 

L'obligació de pagar el preu públic naix des del moment que s'inicie, a tots els efectes, la 

prestació del servei o la realització de l'activitat. 

El pagament del preu públic es farà efectiu en metàl·lic en el moment de concretar la 

prestació del servei turístic a l’Oficina Municipal de Turisme, lliurant-se un rebut numerat 

i segellat a la persona o entitat demandant de l'esmentat servei. 

Article 6é.-  Infraccions i Sancions 

Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel procediment administratiu 

de constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació que s'aplique. 

Article 7é.- Legislació Aplicable 

En tot el no previst en la present Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 

5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 

General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en 

l'Ordenança Fiscal General aprovada per este Ajuntament. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió 

celebrada el dia vint-i-nou de juliol de 2013, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a 

partir del dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins 

que s'acorde la seua modificació o la seua derogació expressa. 
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29 ORDENANÇA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 

PER LA VENDA DE LLIBRES, GUIES, REVISTES I 

DEMÉS PUBLICACIONS ANÀLOGUES EDITADES PER 

L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

Data última modificació: 5 de Juny de 2015 - BOP 106 

Article 1r.- Preceptes Generals. 

De conformitat amb allò previst en l’art. 127, en relació amb l’art. 41, del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, este Ajuntament estableix 

el preu públic por la venda de llibres, guies, revistes i demés publicacions anàlogues 

editats per l’ajuntament de Simat de la Valldigna.  

Article 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que es 

beneficien de l’adquisició dels bens a què es refereix l’article anterior.  

Article 3r.- Tarifes.  

3.1. La fixació dels preus públics o preus de venda es realitzarà per Decret de l’alcaldia,  

del qual es donarà compte al Ple, en funció dels següents elements de cost: 

a) Despeses directes afectats a la confecció y edició 

b) Despeses d’adquisició dels drets d’autor 

c) Despeses de distribució i transport 

d) La reserva per a atencions protocol·làries de la Ajuntament serà d’un 15 % de l’edició. 

e) L’IVA 

f) Venda al públic per llibreries amb un marge màxim del 30% sobre la suma dels demés 

elements de cost.  

3.2. Quan es genere cost de dret d’autor i d’edició per persona física o jurídica aliena a 

l’Ajuntament, els mateixos es posaran de manifest mitjançant factures reglamentàriament 

expedides.  

3.3. El càlcul del preu de venda es determinarà sumant les partides de cost a), b) i c) que 

es dividirà pel 85 % del número de llibres de l’edició i s’afegirà l’IVA.  
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3.4. El preu de venda al públic per les llibreries es calcularà incrementant l’obtingut en el 

punt anterior en un 30 % arrodonint els decimals iguals o superiors a 5 a l’alça i els 

inferior a la baixa, i també constarà el preu màxim al decret de l’alcaldia que fa referència 

el punt 3.1 d’esta ordenança. 

3.5. En tot cas la proposta de fixació del preu públic ha de ser informada pel Secretari-

Interventor, d’acord amb el criteris establerts a esta ordenança fiscal.. 

Article 4t.- Normes de gestió. 

 4.1. Una vegada fixat el preu públic per a cada llibre o publicació, pel Decret de l’Alcaldia 

(del que es donara compte al Ple de l’ajuntament), estos es posaran a la venda a través 

de llibreries o directament pel propi Ajuntament pels seus mitjans..  

4.2. La/es llibreria/es podrà/n adquirir els llibres i/o publicacions en un primer moment 

o sol·licitar-los en depòsit per un termini de 90 dies, transcorreguts els quals, estaran 

obligats a tornar els que no s’hagen venut i la resta s’adquiriran i seran facturats per 

l’Ajuntament al preu de venda de l’apartat 3.3. En cas d’incompliment d’esta obligació l’ 

Ajuntament  facturarà el 100 % del depòsit.  

4.3. Si dins del termini de depòsit la llibreria esgotara totes les existències podrà 

sol·licitar de l’Ajuntament nou depòsit per altre termini de 90 dies.  

4.4. La meritació i pagament del preu públic es produirà en el moment de l’adquisició o 

transcorreguts 90 dies des del moment de la constitució del depòsit sense la presentació 

dels comptes per part de la llibreria. 

4.5. En la venda directa dels llibres i/o publicacions per l’ajuntament, en el moment del 

pagament del preu públic s’entregarà factura o justificant de pagament.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 La present Ordenança Fiscal, aprovada per acord del Plenari del dia 30 de març. 

de 2015, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia següent al de la seua publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província de València.» 

 

 

 


