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Impost sobre construccions instal·lacions i obres.
Art. 1r. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització dins el terme municipal de qualsevol
construcció, instal·lació u obra per a la qual s'exigesca obtenir la llicència d'obra urbanística
corresponent, s'haja obtingut o no aquesta llicència, sempre que l'expedició corresponga a
aquest municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què fa referència l'apartat anterior podran
consistir en:
a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta.
b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant les que modifiquen llur disposició interior com llur aspecte exterior.
d) Alineacions i rasants.
e) Obres en canonades i clavegueram.
f) Obres en cementeris.
g) Qualssevol altres construccions, instal·lacions u obres que requeresquen llicència d'obres o
urbanística.
Art. 2n. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què fa referència l'art. 33 de la Llei General Tributària, propietaris
dels immobles on es facen les construccions, instal·lacions i obres, sempre que siguen amos
de les obres. En la resta de casos, hom considerarà contribuent qui posseesca la condició
d'amo de les obres.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els que sol·liciten les
llicències corresponents o realitzen les construccions, instal·lacions o obres, de no ser els
mateixos contribuents.
3. Una vegada acabada la construcció de les obres de nova planta o d'ampliació, els titolars
de les licències estan obligats a posar-ho en coneiximent de l'Administració Municipal,
sol·licitant licència per primera ocupació de l'edifici, que s'expedirà previes les comprobacions
oportunes.
Art. 3r. Base imposable, quota i meritació.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per la despesa real i efectiva de la
construcció, la instal·lació o l'obra i la quota satisfeta per l'impost sobre construccions en la
primera ocupació de l'edifici
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 del 4 %, per a la construcció, la instal·lació i l'obra.
4. L'impost es merita a l'hora d'iniciar-se la construcció, parcel·lació i ocupació d'habitatge,
encara que no s'haja obtingut la llicència corresponent.
Art. 4t. Bonificaciòns.
El tipus de gravamen serà del 2'5% per a obres en edificis inclosos dintre del recinte declarat
conjunt històrico-artìstic de Xàtiva pel Ministeri de Cultura i l'edat dels quals siga superior als
25 anys, sempre que es tracte de llicències d'obra major per a obres de rehabilitació en les
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quals es mantinga l'estrucura fonamental de l'edifici, en especial els murs de càrrega que
defineixen la seua tipologia, conforme als criteris de la Comissió Mixta Conselleria de CulturaAjuntament.
Art. 5é. gestió.
1) L’Impost de construccions, instal·lacions i obres, s’exigirà en règim d’autoliquidació, i es
meritarà quan es presente la sol·licitud que inicià l’obertura de l’expedient, que no es tramitarà
sense que s’haja efectuat el pagament corresponent. La base imposable es determinarà
d’acord amb el pressupost presentat pels interessats. Això no obstant els serveis tècnics
municipals podran revissar el pressupost d’execució material del prejecte presentat, tenint en
compte el mòdul mínim unitari per m2 establert pel col·legi Oficial d’Arquitectes
2) En les obres majors, a la vista del projecte d’execució definitiu de les obres, l’Ajuntament
podrà modificar, si s'escau, la base imposable a què fa referència l'apartat anterior, practicar
la liquidació definitiva corresponent i exigir al subjecte passiu o reintegrar-li, si s'escau, la
quantitat corresponent. Tot això, amb independència de les liquidacions que puguen practicarse com a conseqüència de les modificacions posteriors del projecte.
3) En les obres menors a la vista de les construccions, instal·lacions u obres fetes
efectivament, l'Ajuntament podrà modificar la base imposable a què fa referència el primer
apartat, practicar la liquidació definitiva corresponent i exigir al subjecte passiu la quantitat
corresponent.
Art. 6è. Inspecció i recaptació.
La inspecció i recaptació de l'impost es faran d'acord amb el que preveuen la Llei General
Tributària i la resta de lleis de l'Estat que regulen la matèria, i també les disposicions dictades
per al seu desplegament.
Art. 7è. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la determinació de les
sancions que corresponen en cada cas, s'aplicará el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i despleguen.
Art. 8è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2008 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Capítol I. Fet imposable.
Art. 1r. 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que tenen els terrenys
de naturalesa urbana i que es fa palès a conseqüència de la transmissió de llur propietat per
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu de
domini sobre els béns susdits.
2. El títol a què fa referència l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus “ab intestatoú”.
c) Negoci jurídic "inter vivos", siga de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
Art. 2n. Seran considerats 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 tinguen vies pavimentades o
vorada i tinguen, a més, clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia
elèctrica i enllumenat públic i els ocupats per construccions de naturalesa urbana.
Art. 3: “No es produirà la subjecció a l’impost en els següents supostos:
1) L’increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la consideració de rústics a
efectes de l’Impost sobre Bens Immobles.
2) Aportacions de bens i drets realitzades pels conjugues a la societat conjugal, adjudicacions
que als seu favor i en pagament d’elles es verifiquen i transmissiones que es facen als
conjuges en pagament dels seus havers comuns
3) Transmissions de bens immobles entre cónjugues o a favor dels fills com a conseqüència
del compliment de sentencies en els casos de nul·litat separació, divorç matrimonial, siga quin
siga el règim econòmic matrimonial.”
Estan subjectes a l’impost els següents supostos:
1) L’increment de valor que experimenten els terrenys que haguen de tenir la consideració
d’urbans a efectes de l’Impost sobre Bens Immobles, amb independència que estiguen o no
contemplats com a tals en el cadastre o en el padró.
L’increment de valor que experimenten els terrenys integrats en els bens immobles
classificats com de característiques especials a l’efecte de l’Impost sobre Bens Immobles.”
Capítol II. Exaccions
Art. 4: Estan exempts d’aquest impost els increments de valor manifestats com a
conseqüència de:
1) La constitució i transmissió de drets de servitud.
2) Les transmissions de bens que es troben dins del perímetre delimitat com a conjunt Històric
artístic o jaguen sigut declarats individualment d’interés cultural segon la Llei 16/1985 de 25
de juny del Patrimoni Històtic Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals
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acrediten que hagen realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en els
immobles.
Art. 5è. Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents
quan la condició de subjecte passiu escaiga sobre les persones o entitats següents:
a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) La Comunitat Autònoma Valenciana, la província de València i també els organismes
autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats susdites.
c) El municipi de la imposició i les entitats locals que s'hi integren o que en formen part i
també els seus respectius organismes autònoms de caràcter administratiu.
d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o benèfico-docents.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutalitats i monts de pietat constituïts
d'acord amb el que preveu la Llei 33/1984, de 2 d'agost.
f) Les persones o entitats a favor de les quals hom haja reconegut l'exempció en tractats o
convenis internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys adscrits a ella.
h) La Creu Roja espanyola.
Així mateix, també estaran exempts d'aquest impost, els increments de valor corresponents a
liquidacions en què la quota liquida resultant siga inferior a 6,01 €.
Capítol III. Subjectes passius
Art. 6è. Seran considerats subjectes passius d'aquest impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius del domini a títol lucratiu, l'adquiridor del terreny o la persona a favor de qui es
constituesca 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
limitatius del domini a títol onerós, el transmissor del terreny o la persona que constituesca o
transmeta el dret real de què es tracte.
Capítol IV. Base imposable
Art. 7è. 1. Per determinar l'import de l'increment real, s'aplicarà sobre la base imposable o valor del terreny a
l'hora de meritació el percentatge corresponent d'acord amb el nombre d'anys durant els quals s'ha generat
l'increment susdit.
2. El percentatge adés esmentat serà el que resulte de multiplicar el nombre d'anys expressats en l'apt. 2n
d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà:

Per als increments de valor produïts en un període de temps comprès entre un i cinc
anys
Per als increments de valor produïts en un període de temps de fins a deu anys:
Per als increments de valor produïts en un període de temps de fins a quinze anys:
Per als increments de valor produïts en un període de temps de fins a vint anys:

2'4.
2'2.
2'1.
2'0.

Art. 8è. A l'efecte de determinar el període de temps en què es produeix l'increment de valor,
hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l'adquisició anterior del
terreny de què es tracte o de la constitució o transmissió, igualment anterior, d'un dret real de
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gaudi limitatiu del domini sobre ell i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense
prendre en consideració les fraccions de l'any.
En cap cas, el període de generació podrà ser inferior a un any.
Art. 9è. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana serà considerat com a valor
seu, a l'hora de la meritació de l'impost, el que tinguen fixats en aqueix moment a l'efecte de
l'Impost sobre Béns Immobles.
Art. 10. En la constitució i transmissiò de drets reals de gaudi limitatius del domini sobre els
terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor
definit en l'article anterior que represente, respecte d'ell, el valor dels drets calculats segons
les regles següents:
a) En cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2% del
valor cadastral del terreny per cada any de durada, sense que puga excedir el 70% d'aquest
valor cadastral.
b) Si l'usdefruit és vitalici, el valor, posat cas que l'usufructuari tinga menys de vint anys, serà
equivalent al 70% del valor cadastral del terreny, i es minorarà la quantitat un 1% per cada
any que excedesca d'aqueixa edat, fins al límit mínim del 10% del valor cadastral susdit.
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% del valor cadastral del terreny
usufructuat.
d) Quan es transmeta un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges de les lletres a), b) i c)
anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny a l'hora de la transmissió.
e) Quan es transmeta el dret de nulúla propietat, el valor serà igual a la diferència entre el
valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.
f) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulte d'aplicar el 75% del valor cadastral
dels terrenys sobre els quals es constituesquen aquests 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 limitatius del
domini, diferents dels enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d'aquest article i en el següent,
hom considerarà com a valor seus a l'efecte de l'impost:
A) El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si és igual o més gran que el resultat de la
capitalització a l'interès bàsic del Banco de España, de la seua renda o pensió anual.
B) L'últim, si és menor l'altre.
Art. 11. En la constitució o transmissió del dret d'alçar una planta o més sobre un edifici o
terreny o del dret a construir sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, el
percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que represente, respecte
seu, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si de cas hi manca, el
que resulte d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han de
construir en volada o en subsòl i la superfície total o volum edificats una vegada construïdes.
Art. 12. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la
part de l'apreuament que correspon al valor del terreny.
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Capítol V. Deute tributari
Art. 13. Quota tributària

La quota serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus únic del

13,50%

Capítol VI. Meritació
Art. 14. 1. L'impost es merita:
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per
causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituesca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què té lloc la constitució o transmissió.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, hom considerarà com a data de transmissió:
a) Als actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracte
de documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic o la del lliurament
a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la del decés del causant.
Art. 15. 1. Quan es declare o reconega judicialment o administrativa per resolució en ferm
haver tingut lloc la nulúlitat, rescissió o resolució de l'acte o del contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre ell, el
subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet sempre que aquest acte o
contracte no li haja produït efectes lucratius i reclame la devolució en el termini de cinc anys
des que la resolució fou en ferm. Entendrem que hi ha efecte lucratiu quan no es justifique
que els interessats han de fer les devolucions recíproques a què fa referència l'art. 1.295 del
Codi Civil. Tot i que l'acte o el contracte no haja produït efectes lucratius, si la rescissió o
resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi
haurà cap devolució.
2. Si el contracte resta sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no escaurà la
devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a
acord mutu hom considerarà l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment de la
demanda.
3. Als actes o contractes en què intervinga alguna condició, la qualificació es farà d'acord amb
les prescripcions del Codi Civil. Si és suspensiva, no es liquidarà l'impost fins que aquesta es
complesca. Si la condició és resolutòria, s'exigirà l'impost a reserva quan la condició es
complesca, de fer la devolució corresponent segons la regla de l'apt. 1r. anterior.
Capítol VII. Gestió de l'impost
Secció primera. Obligacions meterials i formals
Art. 16. 1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l'Ajuntament declaració
segons el model determinat i que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
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2. Aquesta declaració s'haurà de presentar en els terminis següents, a comptar des de la data
en què hom faça la meritació de l'impost:
a) Quan es tracta d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracta d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins en
un any a sol·licitud del subjecte passiu.
3. A la declaració caldrà adjuntar els documents on consten els actes o contractes que
originen la imposició.
Art. 17. Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb
indicació del termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents.
Art. 18. Amb independència del que disposa l'apt. 1r. de l'art. 17, estan igualment obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits prevists en la lletra a) de l'art. 6è. d'aquesta ordenança, sempre que s'han
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constituesca o transmeta el
dret real de què es tracte.
b) En els supòsits prevists en la lletra b) de l'article susdit, l'adquiridor o la persona a favor de
la qual es constituesca o transmeta el dret real de què es tracte.
Art. 19. Així mateix, els notaris estan obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera
quinzena de cada trimestre, la relació o l'índex comprensiu de tots els documents autoritzats
per ells en el trimestre anterior que continguen fets, actes o negocis jurídics que palesen la
realització del fet imposable d'aquest impost, tret els actes de darrera voluntat. També estaran
obligats a trametre, dins el mateix termini, la relació de documents privats comprensius
d'aquests fets, actes o negocis jurídics que hom els haja presentat per a coneixença o
legimitació de signatures. El que preveu aquest apartat s'entén sense perjudici del deure
general de col·laboració establert en la Llei General Tributària.
Secció segona. Inspecció i recaptació
Art. 20. La inspecció i recaptació de l'impost es farà d'acord amb el que preveu la Llei General
Tributària i la resta de lleis de l'Estat que regulen la matèria, i també amb les disposicions
dictades per al seu desplegament.
Secció tercera. Infraccions i sancions
Art. 21. Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també la determinació de les
sancions que corresponen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la contemplen i despleguen.
Art. 22. Disposició final.
Aquesta ordença fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o derogada
expressament.
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Impost sobre béns immobles.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 72 del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable en aquest
municipi es fixa en els termes que estableix l'article següent.
Article 2. Tipus de gravamen
1) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana es fixa en el 0,630 %
2) El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa
rústica es fixa en el 0,720%
3) De conformitat amb el què preveu lel text refòs de la Llei Rreguladora de les Hisendes
Locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns dels valors
cadastrals dels que han estat revisats o modificats serà:
Si són béns de naturalesa urbana, el ............................................................................. 0,630 %
Si són béns de naturalesa rústica, el .............................................................................. 0,720 %
Article 3. Bonificacions
Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els subjectes passius
que ostenten la condició de titulars de famílies nombroses en la data de meritació
corresponent al període impositiu d'aplicació i respecte als immobles que constitueixquen la
seua vivenda habitual familiar.
Per a gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar el benefici a l'Ajuntament de
Xàtiva, durant el període impositiu d'aplicació, aportant fotocòpia compulsada del títol de
família nombrosa, document que identifique l'immoble per al qual es sol·licita la bonificació i la
seua referència cadastral, i certificat que resulte que el mateix constitueix la residència
habitual de la família nombrosa.
Els beneficis anteriorment establits aplicables a vivendes de protecció oficial o equiparables
segons normativa autonòmica i a titulars de famílies nombroses no són excloents.
Article 3 bis “Bonificacions obligatòries”
Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que es sol·licite
per l’interessat abans de l’inici de les obres, els immobles que siguen l’objecte de l’activitat de
les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de
rehabitació equiparebles a este i no figuren entre els bens del seu immobilitzat.
Art. 4r. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2008 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Art. 1 De conformitat amb el que preveu l'art 95.4 del RDL 2/2004, que aprova el text ref÷os
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el coeficient d'increment de les quotes de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica establertes en l'apartat primer de l'esmentat article
es fixa en 2,0.
Coeficient sobre quotes mínimes .........................................................................................2,0
2011
A) Turismes
De menys de vuit cavalls fiscals
25,24
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
68,16
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
143,88
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
179,22
De 20 cavalls fiscals o més
224,00
B) Autobusos:
De menys de 21 places
166,60
De 21 a 50 places
237,28
De més de 50 places
296,60
C) Camions:
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
84,56
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
166,60
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
237,28
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
296,60
D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals
29,34
De 16 a 25 cavalls fiscals
55,54
De més de 25 cavalls fiscals
166,60
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de carrega útil
35,34
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
55,54
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
166,60
F) Vehicles:
Ciclomotors
8,84
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics
8,84
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics
15,14
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics
30,30
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics
60,58
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics
121,16
Bonificacions
En aplicació d’alló establert en l’article 95.6 del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix una bonificació del 100 per 100 de la quota de
l’impost, per aquells vehicles que tinguen la declaració d’històriques. Així mateix per als que
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tinguen una antigüetat mínima de 25 anys, a l’1 de gener de l’exercici en curts, s’estableix una
bonificació del 75 % de la quota de l’impost.
Dita antiguetat sera comptada a partir de la data de fabricació, si aquesta no es coneguera, la
de la seua primera matriculació o en defecte, de la data en que el corresponent tipus o varient
es dixa de fabricar.
La bonificació haura de ser sol.licitada pel contribuent aportant tota la documentació escaient.
Art. 2n. El pagament de l'impost s'acredita mitjançant rebut.
Art. 3r. 1. En cas de primera adquisició de vehicles o quan aquests són reformats de manera
que alteren llur classificació a l'efecte d'aquest impost, els subjectes passius presentaran
davant l'oficina gestora corresponent en el termini de trenta dies, comptadors des de la data
d'adquisició o reforma, declaració per l'impost segons el model aprovat per l'Ajuntament, a
què s'adjuntaran la documentació acreditativa de la compra o modificació quecertificarà llurs
característiques tècniques i el DNI o NIF del subjecte passiu.
2. L'oficina gestora practicarà la liquidació normal o complementària corresponent, que serà
notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos
procedents.
Art. 4t. 1. En cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament
de les quotes anuals de l'impost es farà dins el primer trimestre de cada exercici.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es farà
mitjançant el sitema de padró anual on figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost inscrits
en el registre públic corresponent a nom de persones o entitats domiciliades al terme de
Xàtiva.
3. El padró o la matrícula de l'impost serà exposat al públic durant 15 dies hàbils perquè els
interessats legítims puguen examinar-lo i, si s'escau, formular-ne les reclamacions oportunes.
L'exposició al públic serà anunciada en el Butlletí Oficial de la Província i tindrà efecte de
notificació de la liquidació de cadascun dels subjectes passius.
Art. 5è. Disposició transitòria.
Les persones o entitats que en la data d'inici d'aplicació de l'impost gaudeixen de qualsevol
mena de benefi fisca en l'impost municipal sobre circulació de vehicles, continuaran en el seu
gaudi fins a la data de l'extinció d'aquests beneficis i, de no tenir-ne termini, fins al 31 de
desembre de 1992, inclussivament.
Art. 6è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Ordenança fiscal general de les contribucions especials.
Capítol I. Fet imposable
Art. 1r. 1. El fet imposable de les contribucions especials està constituït per l'obtenció pel
subjecte passiu d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de
la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter
municipal per l'Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fonamenten en la mera realització de les obres o en
l'establiment o ampliació dels serveis a què fa referència l'apartat anterior i la seua exacció
serà independent del fet que els subjectes passius utilitzen efectivament unes o unes altres.
Art. 2n. 1. A l'efecte del que disposa l'article precedent, tenen consideració d'obres i serveis
els següents:
a) Els que dins l'àmbit de la seua competència realitze o establesca l'Ajuntament per atendre
els fins que té atribuïts. S'exclouen les obres que faça a títol de propietari dels seus béns
patrimonials.
b) Els que realitze o establesca l'Ajuntament per tenir-los atribuïts o delegats per altres entitats
públiques, i també aquells que, d'acord amb la llei, ha assumit.
c) Els que es realitzen o establesquen per altres entitats públiques o pels concessionaris
d'aquests amb aportacions econòmiques de l'Ajuntament.
2. Les obres i els serveis a què fa referència la lletra a) de l'apartat anterior mantindran llur
caràcter de municipals, tot i que siguen realitzades o establertes per:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils amb capital social de l'Ajuntament
com a únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de llur
recaptació es destinarà íntegrament a sufragar les despeses de l'obra o de l'establiment o
ampliació del servei per la raó que han estat establertes i exigides.
Art. 3r. L'Ajuntament podrà potestativament acordar la imposició i l'ordenació de contribucions
especials sempre que es donen les circumstàncies conformadores del fet imposable
establertes en l'art. 1r. d'aquesta ordenança general:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de
xarxes de clavegueram i desguassos d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d'energia elèctrica.
d) Per l'eixamplada i noves alineacions dels carrers i places ja oberts i pavimentats, i també la
modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les vies públiques
urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
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h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigua
per a l'abastiment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Per la plantació d'arbrat a carrers i places, i també per la construcció i l'ampliació de parcs i
jardins que siguen d'interès per a un barri, zona o sector determinats.
k) Pel desmunt, terraplenada i construcció de murs de contenció.
l) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra
avingudes i inundacions, i també la regulació i desviació de cursos d'aigües.
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a allotjar xarxes i canonades de distribució
d'aigua, gas i electricitat, i també perquè siguen utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
n) Per la realització, l'establiment o ampliació de qualssevol altres obres o serveis municipals.
Capítol II. Exaccions i bonificacions
Art. 4t. 1. No es reconeix en matèria de contribucions especials altres beneficis fiscals que els
establerts per disposició amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Qui en els casos a què fa referència l'apartat anterior es considere amb dret a un benefici
fiscal, ho consignaria així davant l'Ajuntament amb esment del precepte en què considere
emparat el seu dret.
3. Quan es reconeixen beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes
que han pogut correspondre als beneficiaris o, si s'escau, l'import de les bonificacions no
podran ser objecte de distribució entre la resta de subjectes passius.
Capítol III. Subjectes passius
Art. 5è. 1. Hom considera subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i també les entitats a què fa referència l'art. 33 de la Llei General
Tributària, especialment beneficiades per la realització de les obres o per l'establiment o
ampliació dels serveis municipals que originen l'obligació de contribuir.
2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, hom considera persones especialment
beneficiades:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis
que afecten béns immobles, llurs propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, llurs entitats titulars o persones.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a banda els propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
despleguen llur activitat en el ram al terme de l'Ajuntament.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que han d'utilitzar-les.
Art. 6è. 1. Sense perjudici, si s'escau, del que disposa l'apt. 3r. de l'art. 11 d'aquesta
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguen en el Registre de la Propietat com a propietàries o
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posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'impost
sobre activitats econòmiques com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les
obres o els serveis en la data de terminació de les obres o en la d'inici de la prestació dels
serveis.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de
Propietaris facilitarà a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i llur coeficient de
participació en la comunitat per tal de girar les quotes individual. Si no es fa així, entendrem
acceptat de girar una única quota que serà distribuïda per la comunitat mateixa.
Capítol IV. Base imposable
Art. 7è. 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim,
pel 90% de la despesa que l'Ajuntament suporta per la realització de les obres o per
l'establiment o ampliació dels serveis.
2. Aquesta despesa integra els conceptes següents:
a) La despesa real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i
programes tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.
c) El valor dels terrenys que han d'ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que es
tracte de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l'Ajuntament o el
d'immobles cedits en els termes que estableix l'art. 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions procedents per enderroc de construccions, destrucció de plantacions,
obres, instal·lacions, i també les que s'han de pagar als arrendataris dels béns que s'han
d'enderrocar i ocupar.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l'Ajuntament haurà d'apel·lar al
crèdit per finançar la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes
posat el cas de llur fraccionament general.
3. La despesa total pressupostada de les obres o serveis té caràcter de mera previsió. Si la
despesa real és major o menor de la prevista, es prendrà la major a l'efecte de càlcul de les
quotes corresponents.
4. Quan es tracta d'obres o serveis a què fa referència l'art. 2n. 1.c) d'aquesta ordenança, o
de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament a què fa referència
l'apt. 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà
d'acord amb l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguen imposar altres
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. Si de cas, es repectarà el límit
del 90% a qué fa referència l'apt. 1r. d'aquest article.
5. A l'efecte de determinar la base imposable, hom entendrà per despesa suportada per
l'Ajuntament la quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o
auxilis que l'entitat local obtinga de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o
privada. S'exceptua el cas que la persona o entitat aportant de la subvenció o l'auxili tinga la
condició de subjecte passiu. En aquest cas, es procedirà segons l'apt. 2n. de l'art. 9è.
d'aquesta ordenança general.
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Art. 8è. La corporació determinarà, en l'acord d'ordenació respectiu, el percentatge de la
despesa de l'obra suportat per ella que constituesca, en cada cas concret, la base imposable
de la contribució especial de què es tracte, sempre amb el límit del 90% a què fa referència
l'article anterior.
Capítol V. Quota tributària
Art. 9è. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes
passius tenint en compte eltipus de naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les
regles següents:
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separadament, amb mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, llur superfície, llur volum edificable i
el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, podran ser
distribuïdes entre les entitats o societats que cobresquen el risc per béns situats a
l'Ajuntament, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament
anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu és superior al 5% de l'import de les primes
recaptades per ell, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a llur amortització total.
c) En el cas de les obres a què fa referència l'art. 3r. m) d'aquesta ordenança general, l'import
total de la contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que les hauran
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cadascuna o en proporció a llur secció total, encara que
no les facen servir immediatament.
2. Posat cas que s'atorga per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels
serveis municipals una subvenció o auxili econòmic al subjecte passiu de les contribucions
especials que es tributen per aquesta raó, l'import de la subvenció o l'auxili es destinarà,
primerament, a compensar la quota de la persona o entitat respectives. L'excés, d'haver-ne,
s'aplicarà areduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.
Art. 10. 1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents
trajectes, trams o seccions de l'obra o del servei no correspon diferència anàloga en el grau
d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent seran considerades
en conjunt a l'efecte del repartiment i, en conseqüència, per a determinar les quotes
individuals no s'atindrà només al cost especial del tram o la secció que immediatament afecte
a cada contribuent.
2. Posat cas que l'import total de les contribucions especials es reparteix prenent en compte
els metres lineals de façana dels immobles, hom entendrà per finques amb façana a la via
pública no sols les edificades en coincidència amb l'alineació exterior de l'illa de cases, sinó
també les construïdes en blocs aïllats, qualsevol que siga llur situació respecte a la via pública
que delimita l'illa i siga objecte de l'obra. En conseqüència, la longitud de la façana es
mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les
circumstàncies de l'edificació, la reculada, els patis oberts, les zones de jardí o els espais
lliures.
3. Quan la trobada de dues façanes és formada per un xamfrà o s'uneixen en corba, hom
considerarà a l'efecte de l'amidament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del
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xamfrà o l'amidament del desplegament de la corba, que se sumaran a les longituds de les
façanes immediates.
Capítol VI. Meritació
Art. 11. 1. Les contribucions especials es meritaran a l'hora en què les obres s'han executat o
el servei ha començat a prestar-se. Si les obres són fraccionables, la meritació es produirà per
a cadascun dels subjectes passius des que s'han executat les corresponents a cada tram o
fracció de l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de les
contribucions especials d'acord amb l'import de la despesa prevista per a l'any següent. No
podrà exigir-se l'acompte d'una nova anualitat sense que hagen estat executades les obres
per a les quals es va exigir l'acompte corresponent.
3. El moment de meritació de les contribucions especials es prendrà en compte a l'efecte de
determinar la persona obligada al pagament conformement amb el que disposa l'art. 5è.
d'aquesta ordenança general, tot i que en l'acord concret d'ordenació aparega com a subjecte
passiu qui és amb referència a la data de la seua aprovació i que ell mateix haja avançat el
pagament de quotes, conformement amb el que disposa l'apt. 2n. d'aquest article. Quan la
persona que apareix com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i ha estat
notificada d'això transmeta els drets sobre els béns o les explotacions que motiven la
imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'acord susdit i el de naixement de la
meritació, estarà obligada a donar compte a l'Administració municipal de la transmissió feta
dins el termini d'un mes i, de no fer-ho, l'Administració podrà dirigir l'acció per al cobrament
contra qui apareix en l'expedient com a subjecte passiu.
4. Conclosa la realització total o parcial de les obres o iniciada la prestació del servei,
s'assenyalaran els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es
giraran les liquidacions corresponents i compensant com a lliurament a compte els pagaments
avançats que s'hagen fet. Aquest assenyalament definitiu el farà els òrgans competents de
l'Ajuntament, i s'ajustaran a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o
el servei de què es tracte.
5. Si els pagaments avançats són fets per persones que no tenen la condició de subjectes
passius en la data de la meritació del tribut o bé excedeixen de la quota individual definitiva
que les correspon, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució pertinent.
Capítol VII. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació.
Art. 12. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials es faran en
la forma, els terminis i les condicions establerts en la Llei General Tributària i en la resta de
lleis de l'Estat reguladores de la matèria, i també en les disposicions dictaminades per a llur
desplagament.
Art. 13. 1. Una vegada determinada la quota que caldrà satisfer, l'Ajuntament podrà concedir,
a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament pel termini màxim de cinc
anys, tot garantint el pagament del deute tributari, que inclouà l'import de l'interès de demora
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de les quantitats ajornades mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o altra garantia suficient
a satisfacció de la corporació.
2. La concessió del fraccionament o l'ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspon.
3. La manca de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament amb
expedició de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
4. En qualsevol moment, el contribuent podrà renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament mitjançant ingrés de la quota o la part pendent de pagament, i també dels
interessos vençuts, i es cancel·lar la garantia constituïda.
5.De conformitat amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona on s'executen les obres,
la naturalesa i el quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per
a tots els contribuents sense perjudici que ells mateixos puguen, en qualsevol moment,
avançar els pagaments que consideren oportuns.
Capítol VIII. Imposició i ordenació
Art. 14. 1 L'exacció de les contribucions especials necessitarà la prèvia adopció per
l'Ajuntament de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que s'ha
de costejar mitjançant contribucions especials no podrà executar-se fins que s'haja aprovat
l'ordenació concreta.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i dels serveis, de la quantitat que cal repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora
es remetrà en la resta de qüestions a aquesta Ordenança General de Contribucions
Especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials i determinades
les quotes que cal satisfer, seran notificades individualment a cada subjecte passiu si ell o el
domicili seu són coneguts i, si de cas hi manca, per edictes. Els interessats podran formular
recurs de reposició davant l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge de la despesa que han de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.
Art. 15. 1. Quan l'Ajuntament col·labore amb altra entitat local en la realització d'obres o
establiment o ampliació de serveis i sempre que hom impose contribucions especials, hom
observarà les regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seues competències respectives amb vista als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) Si cap de les entitats realitza les obres o estableix o amplia els serveis amb la col·laboració
econòmica de l'altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la contribució
especial, sense perjudici del que disposa la lletra a) anterior.
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2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no és aprovat per alguna de les entitats
susdites, restar sense efecte la unitat d'actuació i cadascuna d'ellesadoptarà separadament
les decisions que corresponguen.
Capítol IX. Col·laboració ciutadana
Art. 16. 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en associació
administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres ol'establiment o ampliació de
serveis per l'Ajuntament i es comprometran a sufragar la part que corresponga aportar a
l'Ajuntament quan la seua situació no ho permeta, a més de la que corresponga segons la
naturalesa de l'obra o el servei.
2. Així, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o
ampliació de serveis promoguts per l'Ajuntament podran constituir-se d'exposició al públic d
l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
Art. 17. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què fa
referència l'article anterior, l'acord haurà de ser pres per la ma joria absoluta dels afectats,
sempre que representen, si més no, dos terços de les quotes que s'han de satisfer.
Capítol X. Infraccions i sancions
Art. 18. 1. Pel que fa a infraccions tributàries i llur classificació, i també a les sancions que li
corresponen en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes meritades no prescrites.
Art. 19 Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 1990 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Taxa pel subministrament d'aigua potable.
Art. 1r. Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.t) del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regeix per
aquesta ordenança.
Art. 2n. Fet imposable, naixement de l'obligació de contribuir i meritació de la taxa.
El fet imposable o pressupost de naturalesa económica que configura el tribut es concreta a la
prestació del servei domiciliari d'aigua potable per l'Ajuntament que té establert en benefici
dels usuaris d'habitatges, oficines, despatxos i locals comercials e industrials.
2. L'obligació de contribuir es basa en l'ús del servei per l'interessat.
3. La meritació de a taxa es produeix des de la data en què s'autoritza la prestació del servei,
independentment del dipòsit previ que hom exegesca.
Art. 3r. Subjecte passiu.
Té la consideració de subjecte passiu el propietari de l'habitatge o local, que pot repercutir, si
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquells, beneficiaris del servei.
Art. 4t. Tarifa
1. S'estableix amb caràcter general una quota de servei de 4,89 €/quadrimestre 14,67 €/any)
per cada comptador i usuari.
2. S'estableix una quota de consum per distribució i subministrament d'aigua potable de
0,2937 €/m3 d'aigua consumida.
3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
Per cada vivenda
89,23 €
Per cada local comercial o industrial, 0,9708€/m2 amb un mínim de
102,62 €
Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels propietaris
178,33 €
El pagament d’aquestes quantitats es verificarà per una sola vegada i en el concepte que
s'expressa. Les connexions són per compte del peticionari sota la supervisió i direcció tècnica
de l'Ajuntament.
4. Alta nova: s'estableix una quota en funció del calibre del comptador segons el següent
quadre:
Calibre comptador
Taxa per alta nova
13 mm
56,83
15 mm
59,63
20 mm
66,16
25 mm
111,29
30 mm
133,23
40 mm
181,05
50 mm
326,88
65 mm
399,45
80 mm
485,64
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L'alta, pressuposa la instal·lació d'un aparell comptador a càrrec de l'Ajuntament. El canvi de
nom no implica cost per al sol·licitant, excepte quan això suposa la instal·lació d'un nou
comptador, que es considerarà una alta nova. A més de la quota d'alta, i al a signatura de la
pòlissa d'abonament, s'hauran de dipositar en concepte de fiança la quantitat de 54,71€. Per a
la devolució de la fiança l'usuari haurà de presentar, en el moment de la baixa del servei,
còpia de la pòlissa d'abonament.
5. Els aparells comptadors se subministraran i s’instal·laran per l’Ajuntament amb verificació
oficial de la Conselleria d’Indústria.
Article 5è
Les quotes a exaccionar són les derivades del gaudi de l’aigua que assenyala l’aparell
comptador d’aigua potable, la lectura del qual es realitzarà de forma periòdica per
l’Ajuntament, si en el moment de produïr-se aquesta es trobara ausent el propietari o usuari,
aquest vindrà obligat a notificar al servei la lectura del comptador mitjançant l’avís que
oportúnament es repartirà i en el cas no presentar-lo s’assignarà un consum mínin de 25 m3
per quadrimestre, el qual serà compensat en el rebut posterior una vegada s’haja pres la
lectura real del comptador.
El consum d’aigua potable subministrat pel Servei serà mesurat obligatriament per aparell
comptador instal·lat a l’efecte. No obstant això, també es podrà subministrar l’aigua potable,
de manera especial, i per motius molt justificats, per aforament de 13 mm. de diàmetre,
establint en aquest cas un consum de 10 m3/persona/quadrimestre.
Aquest sistema quedarà sense efecte quan el Servei ho comunique a l’abonat amb un mes
d’antelació, requerint-li al propi temps per a la instal·lació del comptador corresponent.
En aquells immobles que figuren d’alta al padró d’Aigua Potable i dels que l’Ajuntament té
constància que no s’utilitzen, quan no es pugi prendre la lectura es mantindrà la de l’anterior
quadrimestre.
Art. 6è. Liquidació i recaptació del deute tributarià.
1. La liquidació i recaptació del deute tributari s'adiu al sistema de pagament efectiu per
qualsevol dels procediments prevists per la Llei de Règim Local i en la forma autoritzada per
la Llei General Tributària.
2. Per realitzar el que disposa l'apartat anterior, el Negociat d'Aigua Potable de l'Excm.
Ajuntament presentar a la Intervenció de Fons la relació dels usuaris del servei on s'expresse
els metres cúbics d'aigua consumida en terminar el període que s'establesca i un càrrec
duplicat amb la liquidació feta segons la tarifa que s'inclou en aquesta ordenança, també en el
mateix període, càrrec que serà l'antecedent perquè hom estenga els rebuts-talonaris
corresponents i els cobren els serveis recaptatoris.
Art. 7è Altes i baixes
Les declaracions d'altes i baixes i també les variacions s'hauran de presentar davant del
negociat corresponent amb el compromís de sotmetrés a aquesta ordenança i a les altres
disposicións de caràcter general que l'Ajuntament té establertes per al millor funcionament del
servei. En les sol·licituts d'alta, a més d'altres documents, el peticionari deurà presentar
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l'escriptura, l’últim rebut de l’Impost sobre Bens Immobles i en les sol·licituds de baixa i canvi
de noms, a més a més, els últims rebuts d’aigua i de recollida domiciliària de fem.
Art. 8è. Infraccions tributàries i llur sanció.
Pel que fa a les infraccions tributàries i llur sanció regeix el que disposen l'art. 230 de la Llei
General Tributària, de 28 de desembre de 1963; la Llei de Règim Local vigent i el Reglament
d'Hisendes Locals, quan no siguen modificades per aquella i també la resta de disposicions
concordants i complementàries.
Art. 9è. Disposició general.
El desplegament del servei està regulat dins les disposicions contractuals pels acords de la
Comissió de Govern, determinants d'altes i baixes en el servei, maneres de pagament, drets i
deures dels usuaris i dels exigibles per la corporació, i també les sancions que calguen
imposar, entre les quals estan la baixa automàtica de l'ús de l'aigua quan no es paguen dos
rebuts consecutius, amb imposició de les multes corresponents dins les normes establertes
per les lleis i els reglaments invocats en l'art. 8 d'aquesta ordenança.
Art. 10.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Ordenança Municipal Reguladora del Servei de l'Aigua Potable .
Titulo 1
Art. 1.1 De l'obligació de subministrament:
El Servei Municipal d'Aigües Potables, des d'ara Servei o Subministrador, garanteix la
potabilitat bacteriològica de l'aigua subministrada, d'acord amb la normativa vigent (Reglament
Tècnic Sanitari per a l'abastiment i control de qualitat de les aigües potables de consum públic
“R.D. 1.138/1990, de 14 de setembre, BOE del 20 de setembre de 1990”) obligant-se a
subministrar aigua potable a les vivendes i locals del terme municipal, en les zones en què
existisca instal·lada xarxa general de conducció de dites aigües, d'acord amb les disposicions
de la present Ordenança.
1.2 - L'ús sanitari i aigua de boca tindrà, en cas de necessitat, absoluta prioritat sobre
qualsevol altre ús industrial, regs, piscines, aire condicionat, etc.
Art. 2. Contractació del servei:
L'obligació expressada la complirà el subministrador per mitjà del contracte, tant per a abonats
particulars com a organismes públics, subscrit pel Servei d'aigües potables, per delegació de
l'Alcalde President d'aquest Ajuntament.
El subministrador podrà negar-se a subscriure el contracte quan el sol·licitant del servei
mantinga deuyes per consum d’aigua amb el subministrador, tant del domicili on es pretén
contractar com d’altre qualssevol.
Art. 3. Mesura i preu del consum efectuat:
El consum d'aigua potable efectuat per l'abonat serà apreciat i mesurat pel Servei, per metres
cúbics, mitjançant aparell de mesura instal·lat a l'efecte.
El preu de subministrament d'aigua es liquidarà d'acord amb la tarifa vigent aprovada
oficialment.
Art. 4. De les parts contractants:
El subministrament d'aigua potable es contractarà pels usuaris o els seus representants legals
o voluntaris , per mitjà de contracte o abonament firmat per estos dos atorgants. Seran per
compte i a càrrec dels usuaris o abonats el pagament de quants impostos, arbitres, taxes o
drets afecten al contracte.
Art. 5. Tipus de contractació:
El subministrament d'aigua potable podrà contractar-se:
a) Per a usos domèstics, directament per l'usuari del servei o pels seus representants legals o
voluntaris.
b) Per a usos industrials, comercials, de serveis, etc., pel representant legal del local, indústria
o comerç, havent de comptar amb la llicència provisional d'obertura d'establiment.
c) Per a obres de construcció haurà de sol·licitar-se especialment pel promotor de la vivenda,
assenyalant-se pel servei l'emplaçament del comptador, així com les obres de protecció del
mateix.
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A més dels casos expressats, el Servei podrà contractar el subministrament d'aigua potable
per a boques o hidratants contra incendis en propietat particular, i en aquest cas, haurà de
subscriure's contracte especial.
A l'aigua contractada no podrà donar-se-li més aplicació que la pactada expressament segons
la modalitat del contracte. No podrà cedir-se ni subarrendar-se.
S'aplicarà el procediment establit per a la connexió d'instal·lacions receptores d'aigua potable
en les Ordenes de la Convelería d'indústria, Comerç i Turisme de 28 de maig de 1985
(D.0.GV de 11-7-85 i 27-6-85), mitjançant:
a) Exigència de projecte tècnic per a aquelles instal·lacions receptores amb diàmetre del tub
d'alimentació igual o superior a 51 mm., o que continguen més de trenta instal·lacions
individuals.
b) Exigència del Butlletí d'Instal·lació: amb subjecció al model oficial, expedit pels Serveis
Territorials d'Indústria i, Energia, per a les instal·lacions receptores en obres de nova planta i
en les obres de reforma que afecten a les instal·lacions internes, així com en les instal·lacions
provisionals per a realització d'obres.
c) Control previ a realitzar pels serveis municipals abans de procedir al subministrament de
l'aigua, comprovant els dispositius de maniobra i l'estanqueïtat de la instal·lació.
Art. 6.Canvi del titular del contracte:
Quan el titular d'un contracte de subministrament d'aigua potable aliene, cedisca, renuncie,
arrende, subarrende o traspasse el domicili o dret d'ocupació de la finca, vivenda, local de
negocis o indústria en què gaudira del subministrament, haurà de sol·licitar del Servei la baixa
de l'abonament o contracte corresponent.
El nou adquirien-te o titular sol·licitarà del Servei el subministrament d'aigua al seu nom i
complirà tots els requisits necessaris per al nou contracte.
Es considerarà com a infracció la utilització dels serveis contractats per l'anterior abonat,
sense l'autorització municipal corresponent.
El canvi del titular del contracte no suposa cost per al sol·licitant, excepte quan calga instal·lar
un nou comptador, per a això haurà d'acreditar que està al corrent en el pagament de les
taxes per consum d'aigua i efectuar el depòsit de la fiança corresponent.
Art. 7 .- Modificació del contracte:
Qualsevol modificació que interesse a l'abonat efectuar respecte al subministrament d'aigua
pactat en el contracte serà proposat al Subministrador, que resoldrà d'acord amb la present
Ordenança i les normes de general aplicació.
Art. 8. Prohibició d'estendre el subministrament d'aigua:
Es prohibeix estendre el subministrament d'aigua potable contractat a una altra vivenda o
local, comercial o industrial, confrontant o no, encara que siguen del mateix amo.
Art. 9. Termini de duració del contracte:
Serà d'un any, prorrogant-se tàcitament, per iguals períodes de temps, successius, si una part
no avisa a l'altra amb una antelació mínima d'un mes al venciment de cada u d'ells.
Art. 10. Pagament de drets:
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L'abonat, a la firma del contracte de subministrament d'aigua, haurà d'abonar els drets de
connexió, verificació i enganxall corresponents.
A fi de garantir les possibles responsabilitats pendents a la resolució del contracte, l'abonat
depositarà una fiança, que no meritarà interés, equivalent a l'import de l'alta en el servei
segons la tarifa vigent.
Art. 11. Prohibició de revendre aigua:
Queda terminantment prohibit a l'abonat la revenda d'aigua potable subministrada pel Servei.
El trencament d'aquesta prohibició serà motiu suficient perquè el servei puga resoldre
unilateralment el contracte de subministrament, sense perjuí de les sancions administratives i
judicials que puguen correspondre-li per lesió dels seus interessos econòmics.
Art. 12. Exigibilitat del Subministrador d'aigua:
L'obligació per part del Servei d'Aigua de contractar i subministrar aigua Potable a domicili als
immobles del terme municipal serà exigible únicament quan en el carrer o plaça que es tracte
existisca canalització o conducció d'aigua potable que permeta efectuar la presa i connexió de
manera normal o regular.
Quan no existisquen les canonades o xarxa general de distribució d'aigua, no podrà exigir-se
el subministrament i contractació fins tant aquelles conduccions o canalitzacions generals
estiguen instal·lades.
Tampoc podrà exigir-se e subministrament en aquelles zones en què, per dificultats
tècniques, no puga garantir-se un servei regular. No obstant, podran contractar-se
subministraments provisionals, fent constar aquesta circumstància, quedant en aquest cas
exonerat el Servei d'Aigua a la responsabilitat per les irregularitats que puguen produir-se i
sense que l'abonat puga formular reclamació alguna per tal concepte.
Art 13. Visites d'inspecció
El servei, per mitjà dels seus agents o empleats degudament autoritzats, podrà efectuar
visites d'inspecció als punts en què es troba la presa d'aigua, connexió, aparell de mesura o
instal·lació particular o interior de l'abonat, Quan aquest no permeta l'entrada en el local a què
afecta el subministrament contractat al personal que, autoritzat pel Servei i proveït de la seua
corresponent documentació d'identitat, tracte de revisar les instal·lacions, podrà suspendre's
el subministrament fins tant no s'haja pogut efectuar inspecció o corregit la anormalitat.
T i t u l o II
Art. 14. Competència del servei:
El Servei, per mitjà dels seus tècnics i operaris, és l'únic competent per a efectuar la presa,
connexió i subministrament d'aigua potable a domicili.
Art. 15. Propietat de les instal·lacions:
Tot el material de canalització, fins a la clau de presa, serà de propietat municipal, sent de
propietat particular la connexió, i la instal·lació interior de l'edifici (exclòs l'aparell comptador
d'aigua), local o vivenda on l'aigua contractada s'haja de consumir.
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La reparació de les connexions les realitzarà sempre el Subministrador a càrrec de qui l'haja
provocat.
Per ser la connexió propietat de l'abonat, la responsabilitat pels danys derivats de la ruptura
d'una connexió correspondran a la propietat de l'immoble.
L'abonat que deixe de ser-ho, podrà retirar al seu càrrec la connexió que li ha prestat servei,
mitjançant l'oportuna sol·licitud al Subministrador i el depòsit en la Caixa d'aquest, de l'import
dels treballs a realitzar. En el cas que no ho fera en el termini de dos mesos s'entendrà que
renúncia a la propietat de la connexió en favor del Subministrador i la deixa al seu lliure
disposició.
Art. 16. Pressupost d'instal·lació:
Sol·licitat el subministrament d'aigua potable, el Servei formularà un pressupost de les
despeses que hagen de produir-se per a l'abastiment d'aigua, sent per compte i a càrrec del
peticionari la instal·lació motiu del citat pressupost.
L'interessat podrà expressar al Servei d'Aigua Potable la seua conformitat o inconvenients.
Cas de no sentir-se satisfet, podrà impugnar el pressupost davant de la Comissió Municipal
de Govern, qui resoldrà, previ informe, les qüestions plantejades.
Art. 17. Pagament de l'import de la instal·lació:
Acceptat pel sol·licitant el pressupost o resoltes les reclamacions que s'interposaren, haurà
d'ingressar-se el seu import en l'entitat bancari i compte que, en cada cas, indique el Servei,
procedint seguidament a la realització dels treballs pressupostats.
Art. 18. Despeses de reparació, entreteniment i conservació:
La propietat d'un immoble té la responsabilitat de la conservació i manteniment de les
instal·lacions generals de l'immoble, entenent-se per tals les existents en l'interior de l'immoble
o de la propietat, exclòs el comptador. En el supòsit d'una fuga o pèrdua d'aigua en aquesta
instal·lació, ve obligada a la seua urgent reparació i al pagament de l'aigua que s'estime
pèrdua per tal motiu, segons liquidació practicada pel Subministrador. En el cas que,
advertida la propietat de l'existència d'una fuga mitjançant correu certificat, no s'haguera
reparat en el termini de quinze dies, el Subministrador podrà suprimir provisionalment el
subministrament de l'immoble.
Serà de compte i càrrec de l'abonat les despeses de reparació entreteniment i conservació de
la seua instal·lació de distribució interior o particular.
Els treballs o operacions de millora sobre la conducció, presa d'aigua i connexió, sol·licitats
per l'abonat, seran realitzats pel servei per compte i a càrrec de l'interessat.
Art. 19. Instal·lació interior de l'abonat:
La instal·lació interior o particular de l'abonat haurà de ser efectuada per tallers, empreses o
operaris especialitzats, degudament autoritzats pels organismes competents. En casos
excepcionals i urgents podrà el Servei efectuar tals treballs i instal·lacions per compte i a
càrrec de l'abonat, prèvia petició o conformitat de] mateix.
En tot cas, les despeses d'instal·lació del subministrament d'aigua i distribució en l'interior de
la finca, vivenda, local o indústria que es tracte, seran de compte i càrrec de l'abonat.
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Art. 20. Intervenció del servei en instal·lacions particulars:
El Servei, per mitjà del seu personal tècnic i operaris especialitzats, degudament autoritzats,
podrà intervenir, inspeccionar o comprovar els treballs, materials i operacions que es realitzen
en la instal·lació particular de l'abonat.
A tal fi, l'abonat haurà d'autoritzar l'entrada al lloc on es troben les instal·lacions, del personal
abans expressat.
L'abonat, en les seues instal·lacions particulars de subministrament i distribució d'aigua
contractada, haurà d'ajustar-se a les disposicions legals sobre la dita matèria i a les
prescripcions que motivadament li formule el personal autoritzat del Servei.
El Servei podrà suspendre en tot temps el subministrament si trobara incorrecta o defectuosa
la instal·lació, no admetent cap reclamació sobre els consums extraordinaris que van poder
donar lloc les deficiències de la mateixa.
No es podran acceptar peticions de servei per a les instal·lacions interiors de subministrament
d'aigua que no complisquen les normes vigents.
Art. 21. Prohibició en instal·lacions interiors:
La instal·lació particular de distribució d'aigua a l'abonat no podrà ser empleada o
comunicada, directa ni indirectament, amb canonada o xarxa general d'aigua de procedència
estranya a la contractada i designada a l'efecte pel Servei.
Queda prohibit a l'abonat efectuar qualsevol operació o treball en la connexió, aparell de
mesura o instal·lació interior, destinada a facilitar o proporcionar un cabal d'aigua distint al
contractat o a què haja de rebre pel subministrament normal que marquen els aparells de
mesura.
Tals actes o operacions seran constitutius de defraudació, quedant subjectes els
responsables a les indemnitzacions i penalitzacions establides per aquesta Ordenança i per la
Llei.
Art. 22. Instal·lacions interiors insegures:
Quan a juí del Servei, una instal·lació particular ja existent de l'abonat no reunisca les
condicions necessàries de seguretat i aptitud per al fi que es destina, serà comunicat al
propietari de la mateixa, perquè la substituïsca, modifique o repare com més prompte millor,
en termini màxim que assenyalarà segons la circumstància del cas.
La Dita notificació eximeix totalment al Servei de qualsevol accident o responsabilitat que
poguera sobrevenir per tal motiu. Transcorregut el termini concedit sense que l'abonat haja
complit allò que s'ha ordenat pel Servei, es podrà suspendre el subministrament d'aigua fins
que la mencionada instal·lació particular reunisca les degudes condicions de seguretat.
T i t u l o III: Subministrament per comptador
Art. 23. Ús obligatori del comptador:
El consum d'aigua potable subministrat pel Servei serà mesurat obligatòriament per aparell
comptador instal·lat a l'efecte. No obstant això, també es podrà subministrar l'aigua potable,
de manera especial, i per motius molt justificats, per aforament. Aquest sistema quedarà
sense efecte quan el Servei així ho comunique a l'abonat amb un mes d'antelació almenys,
requerint-li al propi temps per a la instal·lació del comptador corresponent.
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Art. 24. Aparell comptador:
L'aparell comptador del consum d'aigua potable, el facilitarà el subministrador.
El comptador serà instal·lat pel subministrador en l'emplaçament preparat per l'abonat, segons
les instruccions d'aquell.
L'abonat satisfarà en el moment de subscriure la Pòlissa d'Abonament, l'import de les
despeses d'alta corresponents que inclouran els de verificació, col·locació i accessoris
empleats.
El comptador haurà de ser d'un sistema homologat oficialment i estar degudament verificat
per l'autoritat competent.
L'elecció del tipus de comptador i diàmetre la realitzarà el Subministrador en harmonia amb
les Normes Bàsiques per a Instal·lacions de subministrament d'Aigua del Ministeri d'Indústria, i
sempre en funció de consum a realitzar (cabal punta, cabal horari i tipus de subministrament).
Art. 25. Reposició del comptador
Quan, com a conseqüència del temps transcorregut, el comptador no funcione, sense que
siga possible la reparació del mateix, per no existir peces de recanvi, el servei procedirà a la
substitució sense càrrec per a l'abonat.
Art. 26. Instal·lació del comptador:
S'efectuarà exclusivament pel Servei en lloc fàcilment accessible, i procurant que siga el més
prop del mur per on penetre la canonada en el recinte que haja d'abastir-se.
Serà obligació dels propietaris dels immobles el que les instal·lacions estiguen realitzades de
forma que es puga col·locar comptador a cada vivenda o local que conste en una cambra amb
bateria de comptadors.
En els edificis d'antiga construcció, que les xàrcies interiors de distribució no estiguen en les
degudes condicions, podran optar els propietaris per realitzar les reformes precises per a la
instal·lació de comptadors a cada abonat en bateria de comptadors.
Igualment estaran obligats a instal·lar una clau de pas del calibre que pel Servei es determine
a l'entrada de l'immoble i una altra a l'entrada de cada vivenda o local, totes elles amb accés
exterior perquè els funcionaris del Servei puguen precintar-les en cas de baixa o falta de
pagament.
L'abonat queda obligat a mantenir constantment el comptador i la seua instal·lació en
perfectes condicions de funcionament i conservació.
L'obligació d'instal·lar comptador abasta també als abonats que actualment gaudisquen del
servei per aforament, i en cas de negativa a instal·lar-lo a requeriment del Servei i en termini
de 30 dies, es procedirà al tall de subministrament d'aigua.
Art. 27. Verificació i precintat:
L'aparell comptador a instal·la, haurà d'estar verificat obligatòriament per l'organisme
competent i podrà ser comprovat i precintat pel Servei amb anterioritat a la seua instal·lació.
El precintat consistirà en segell de plom amb la marca del Servei i ajustat a les disposicions
dels reglaments vigents.
Art. 28. Substitució o canvi del comptador:
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Quan, per part de l'abonat o del Servei, s'aprecie alguna anormalitat en el funcionament de
l'aparell comptador, aquest podrà ser comprovat en la pròpia instal·lació de l'abonat o ben
retirat per a la seua comprovació en les dependències oficials.
Les despeses que per tal motiu s'ocasionen seran de compte de l'abonat quan el comptador
estiguera en perfectes condicions de funcionament, i de compte del Servei quan el
substituïsca per pròpia iniciativa o el comptador resultara no trobar-se en perfectes
condicions.
Art. 29. Bateria de comptadors per a una finca o bloc de vivendes:
Quan el subministrament d'aigua contractada consistisca en l'abastiment a tots o diversos dels
components d'una finca o edificació, hauran d'instal·lar-se en la planta baixa de la mateixa, en
lloc convenient destinat per a això, tants comptadors en bateria com el nombre de locals o
vivendes a subministrar, un per a cada una d'elles.
En cas de comptadors instal·lats en bateria, el Servei determinarà les condicions tècniques i
forma de ser instal·lats en la finca, mitjançant el control previ.
Art. 30. Lectura del comptador i facturació del consum:
El consum d'aigua subministrada pel Servei a cada abonat s'apreciarà i determinarà
mitjançant lectura practicada periòdicament en el comptador destinat a l'efecte, per empleats
del Servei destinats per a això.
En cas d'absència de l'abonat del seu domicili (en el supòsit done comptador instal·lat dins del
mateix), el lector deixarà un avís de lectura que, a més de donar constància de la seua
presència en el domicili de l'abonat, permetrà a aquest anotar en el mateix la lectura del
comptador i fer-la arribar, dins de les 48 hores següents, al Servei, als efectes de la facturació
del consum registrat, cas de no presentar-lo se li assignarà un consum mínim de 25 m3 per
quadrimestre, el qual serà compensat en el rebut següent una vegada presa la lectura real del
comptador..
Si per avaria o mal funcionament del comptador no es poguera llegir el consum efectuat, el
rebut s'estendrà per l'import de la mitjana del quadrimestral del mateix període de l'any
anterior i si no existira aquesta dada es prendrà la mitjana de consum del quadrimestre
anterior.
L'abonat té l'obligació de permetre l'entrada de l'empleat del Servei encarregat de la lectura
del comptador, en el lloc o lloc on es trobe instal·lat el mateix.
La recaptació de l'import d'aigua es farà mitjançant rebut o liquidació, el cobrament de la qual
s'ingressarà en l'Oficina Municipal de Recaptació o establiment bancari o Caixa d'Estalvis
disposada a l'efecte.
Quan els abonats no hagueren satisfet els rebuts, li'ls enviarà un avís en què s'anotarà
l'import del rebut pendent de pagament, a fi que aquest siga efectuat en un termini no superior
a deu dies. Si en el dit termini no s'efectua el pagament, es procedirà, després del
procediment legal oportú, al tall del subministrament i al cobrament del descobert per via de
constrenyiment, en la forma que determinen les disposicions vigents.
Tant en les altes com en les baixes es liquidaran dins del quadrimestre en què es
produïsquen, sense perjuí que la petició de baixa siga atesa immediatament.
Les reclamacions sobre l'import dels rebuts per possibles errors de càlcul o altres motius
s'efectuaran davant de l'administració del Servei, acompanyant els rebuts que se
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presumiblement continguen l'error. Contra les resolucions d'aquesta podrà recórrer-se davant
del Sr. Alcalde.
Art. 31. Abonament mensual per a conservació i manteniment:
Serà per compte i a càrrec dels usuaris la conservació i manteniment de la connexió.
A fi que quede garantit el compliment d'aquesta obligació, i que els abonats puguen
beneficiar-se d'una contractació col·lectiva, Aigües Potables podrà concertar per compte
d'aquells la prestació de la dita servei amb empresa especialitzada en aquests menesters.
No sent aquest procedir limitador de la facultat que l'abonat té per a contractar individualment,
ha d'entendre's que aquells que opten per aquest sistema, quedaran exclosos d'aquell
compromís sense més tràmit que comunicar-ho al Servei en el termini de deu dies, adjuntant
còpia del contracte que, a l'efecte, hagen subscrit amb empresa responsable, obligant-se
aquesta, en cas de possible rescissió, a prestar el servei convingut fins tant que, en forma
fefaent, ho comunique al Servei.
El termini dels deu dies es comptarà:
a) Per als comptadors instal·lats a l'entrada en vigor de l'Ordenança, des de la data de la seua
aprovació.
b) Per als nous abonats, des del dia en què formalitzen el seu contracte.
Títol IV: Incompliment de contracte
Art. 32. Interrupció en el subministrament d'aigua:
El servei no serà responsable davant dels seus abonats de la interrupció o irregularitats que
es produïsquen en el subministrament d'aigua, quan siguen motivats per força major o causes
alienes al mateix.
Art. 33. Suspensió del subministrament per avaria:
Quan per raó d'obres o avaries, el Servei haja de suspendre el subministrament d'aigua, ho
farà conéixer particular o públicament amb 24 hores d'antelació, a fi que els seus abonats
puguen abastir-se d'aigua per al temps que dure la reparació, excepte quan es tracte d'avaries
produïdes inesperadament, en este cas ho anunciarà com més prompte millor.
Art. 34. Infraccions:
Es consideraran infraccions les següents:
1. Utilitzar aigua potable sense haver subscrit contracte d'abonament amb Aigües Potables.
2. Instal·lar una presa en la xàrxia de distribució o connectar-la amb finca diferent d'aquella
per a la que ha sigut contractat el subministrament, establint empalmes que tinguen com a
conseqüència l'ús incontrolat o fraudulent de l'aigua.
3. Maniobrar, alterar o manipular els aparells de mesura i la resta d'elements del servei:
canonades, precintes, panys, vàlvules o claus de pas o registre.
4. Coaccionar el personal del Servei en el compliment de les seues funcions, impedir o
dificultar la lectura dels comptadors o obstaculitzar la inspecció de les instal·lacions interiors
particulars o el tall del subministrament.
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5. Fer del subministrament d'aigua un ús abusiu, utilitzar-lo indegudament, destinar-lo a usos
distints per als que ha sigut contractat o cedir aigua a vivendes o locals que manquen del
servei, encara que no constituïsca revenda.
6. Modificar o ampliar les instal·lacions interiors particulars sense prèvia comunicació al
Servei, així com unir-les amb les d'altres vivendes o locals, encara que foren del mateix amo.
7. Negar-se a la instal·lació de comptador en substitució del subministrament per aforament,
quan l'interessat siga requerit pel Servei per a això, així com a realitzar les correccions
oportunes en les instal·lacions interiors que així ho requerisquen i siguen indicades pel Servei.
Art. 35.. Sancions:
Quan es produïsquen els fets tipificats en l'article anterior, Aigües Potables proposarà a
l'Alcaldia la imposició de les sancions que corresponguen legalment, sense que això supose
la renúncia a les accions judicials pertinents.
T í t o l V: Competències i recursos
Art. 36. Competència Municipal:
Serà de competència exclusiva de l'Ajuntament a través de la Comissió Municipal de Govern,
el coneixement i resolució de les qüestions administratives que puguen suscitar-se amb
ocasió de la prestació del Servei d'Aigua Potable, excepte els recursos legals admesos per la
Llei.
Art. 37. Competència de la jurisdicció Ordinària:
Correspondrà conéixer i resoldre a la jurisdicció ordinària de les qüestions civils, mercantils i
penals que se susciten amb motiu de l'aplicació d'aquesta Ordenança, quan no foren de
l'exclusiva competència dels reglaments i disposicions que regulen la contractació local en el
Dret Administratiu.
Disposició derogatòria.
L'entrada en vigor d'aquesta Ordenança derogarà l'anterior Ordenança Reguladora aprovada
per acord plenari el dia 4 de juny de 1986 i publicada en el BOP el dia 30 de juliol de 1986.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació integra en el “Butlletí
Oficial “ de la Província de València, i serà d'aplicació des de l’1 de gener de 2006 fins a la
seua modificació o derogació expressa.
Contra l'acord definitiu i Ordenança indicats es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores de la dita
jurisdicció.
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Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i llur
permanència al dipòsit municipal.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.z), del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de recollida de
vehicles de la via pública i llur permanència al dipòsit municipal, que es regeix per aquesta
ordenança.
Art. 2n. L'obligació de contribuir recau sobre els propietaris dels vehicles recollitst.
Art. 3r. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al dipòsit municipal.
Recollida de vehicles:
Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants
Recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i altres vehicles
semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg
Els vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg., les quotes seran les mateixes que
l'apartat anterior, amb un increment per cada 1000 kg. o fracció que excedisca dels
5.000 kg. de

41,00
75,00

15,30

Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris per al seu trasllat
al dipòsit municipal. No poguera consumar-se este per la presencial del propietari, es
meritarà

39,00
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la guarda dels
vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida sense haver estat
retirada pels propietaris, i llavors, es fixa la quantitat següent:
Pel dipòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i vehicles semblants, per dia
5,00
Per la resta de vehicles, per dia
6,00
Art. 4t. No es tornarà als propietaris cap dels vehicles recollits o enganxats mentre no facen
efectiu el pagament dels drets esmentats en l’article anterior. Si transcorren dos anys des de
la recollida dels vehicles sense que els propietaris sol·liciten la devolució, hom els considerarà
definitivament extraviats i seran objecte de subhasta en les condicions establertes
reglamentàriament per als objectes trobats.
Art. 5è. Estaran exempts del pagament de les taxes establertes en aquesta ordenança
sempre que el propietari del vehicle recollit demostre que el vehicle ha estat robat.
Art. 6è. L'exacció de la taxa que estableix aquesta ordenança no exclou el pagament de les
sancions o multes que convinguen per infracció de les normes de circulació o de policia
urbana.
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Art. 7è. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Taxa per la prestació del servei de les visites al Museu Municipal.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4w), del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis en les visites al
Museu municipal de Belles Arts, que es regeix per aquesta ordenança.
És objecte d'exacció la visita i, si s'escau, l'obtenció de reproduccions en qualssevol suport de
les obres existens al Museu municipal.
Art. 2n. 1. Base imposable.
Està determinada per la utilització dels béns de domini públic enumerats en el punt segon de
l'article anterior, i l'obligació de contribuir naix des que l'ús esmentat s'inicia mitjançant
l'entrada o visita de les instal·lacions.
2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries dels béns esmentats que especifica
aquesta ordenança.
Art. 3r. Els estudiants, els docents, els investigadors, i altres visitans que justifiquen no tenir
ànim de lucre podran obtenir fotografies o filmar vídeos lliurement, sol·licitant el corresponent
permís a la direcció del museu i atenent-se a les indicacions d'aquesta.
Art. 4t. Les reproduccions amb finalitat industrial o comercial es faran sota les condicions
següents:
1. Se sol·licitarà autorització prèvia a la Direcció del Museu, amb l'antelació suficient, al menys
quinze dies abans del dia previst per a l’obtenció de les fotografies o pel·lícules, per a
concedir l’autorització corresponent i el càlcul de l’import de la taxa a abonar, que li serà
comunicada per escrit al sol·licitant.
El pagament de la taxa, una vegada comunicada l’autorització al sol·licitant es podrà fer
efectiva davant la Caixa Municipal, o bé al personal del Museu, en el moment de demanar la
prestació del servei.
1.1 El sol·licitant s’obliga a donar al museu un clixé, transparència o diapositiva de la peça,
objecte o interior fotografiat, dos exemplars on es publique la reproducció fotogràfica (cas de
llibres, cartells, etc.) o una cinta de vídeo.
1.2 L’autorització solament és vàlida per a una edició. Es prohibeix la utilització de
reproduccions extretes d’aquestes fotografies o transparències més d’una vegada, amb
l’obligació de comunicar qualsevol ús o nova edició dels originals obtinguts.
1.3 Obligació de declarar els drets de reproducció a favor del Museu Municipal de l’Almodí.
Imprimint copyright Ajuntament de Xàtiva, Museu Municipal d’Almudí. Prohibida la reproducció
total o parcial. Edició autoritzada número....
2. En el supòsit d’edicions on hi figuren reproduccions de diferents propietaris, sota la
reproducció propietat del museu haurà de constar Dret reservat Ajuntament de Xàtiva (Museu
Municipal de l’Almodí), o ressenya anàloga segons la norma a l’ús.
3. Els drets de reproducció s’entén que és per a una edició de fins a 5.000 exemplars, per a
edicions superiors, per cada 10.000 exemplars, o fracció, es tornarà a liquidar la tarifa
Les tarifes seran les següents:
2.011
1. Drets d’obtenció
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Fotografies en blanc i negre
12,95
Fotografies en color (clixé, negre o transparència)
17,60
Vídeos, pel·lícules per hora o fracció
35,95
2. Drets de reproducció
Llibres (interior)
44,20
Llibres (portada)
71,05
Llibres (portada i interior)
115,15
Diccionaris
35,10
Fullets d’agències de viatge (interior)
71,05
Fullets d’agències de viatge (portada)
88,65
Fullets d’agències de viatge (portada i interior)
115,15
Anuncis de premsa
106,30
Pòsters, cartells
133,65
Pòsters publicitaris
142,20
Jocs educatius
52,85
Vistes fixes en pel·lícules no publicitàries
142,20
Postals, calendaris, làmines i felicitacions
71,05
Per imprimir sobre objectes (capses, cendrers, ceràmica etc.)
79,20
Per la comercialització al públic de cintes de vídeo en els quals en tot o en part apareguen les
instal·lacions interiors del museu, inclús el pati o algun dels objectes de les seues
col·leccions, per jornada de treball 169,30 €
Per la comercialització d’imatges de vídeo per productores amb la finalitat d’incloure-les en
sèries o altres programes de TV per jornada de treball 169,30 €
Notes:
* Els drets per a imprimir sobre objectes, s’entén per edició i objecte, de manera que
l’empresa que explota imatges del museu cal que liquide la taxa corresponent per cada suport
on imprimesca la imatge i per cada edició que faça.
* Les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora de l’horari laboral, les abonarà qui
utilitze els serveis del Museu, com a hores extraordinàries segons conveni.
Article. 5è.
Pels serveis d’entrada i visita al museu, la tarifa serà la següent en €:
Individualment:
Fins els 10 anys, entrada gratuïta.
gratis
De 10 a 18 anys
1,20
Majors de 18 anys
2,40
Jubilats
1,20
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascú
0,90
Majors de 18 anys, per cadascú
1,60
Jubilats, per cadascú
0,90
Nota: Els diumenges serà gratuïta l’entrada. Així mateix de dimarts a divendres, serà gratuïta
l’entrada per als escolars (primària, secundària i batxillerat), que concerten cita prèvia amb la
direcció del museu, atenent-se a les instruccions que es marquen.
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Tarifa conjunta castell-museu
Individualment:
Fins als 10 anys
De 10 a 18 anys
Majors de 18 anys
Jubilats
Tren
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun
Majors de 18 anys, per cadascun
Jubilats, per cadascun.
Tren

gratis
2,20
4,50
2,20
2,80
1,60
3,10
1,60
2,80

Art. 6è. Es infracció especial, qualificades de defraudació, obtenir fotografies amb finalitat
privada o particular, segons declaració, i posteriorment publicar-les amb finalitat comercial o
industrial.
Art. 7è. En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim Local i
disposicions concordants amb ella.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
Article 8è.
1. Els fotògrafs i professionals de qualsevol mitjà audiovisual que siguen contractats per
l’ajuntament per obtenir imatges fixes o en moviment de l’interior del museu i de peces de les
sues col·leccions, entregaran al museu tot el material gràfic, sense reservar-se per a lús
comercial privat cap còpia.
2. En quant a la reproducció total o parcial de l'obra i a l'us que d'ella s'en fassa, s'estarà a alló
previst en la Llei 22/87, de 11 de novembre, de Propietat Intelectual.
En relació a les obres dipositades en el Museu, els drets d'explotació de les quals estiguen en
vigor, es deurà donar compte a l'autor, per a qualsevol us que s'en vulga fer d'elles.
Art. 9è Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Taxa per aprofitament especial de la via pública.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.3.l), del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial de
la via pública que es regeix per aquesta ordenança.
Art. 2n. Constitueix el fet imposable els usos i aprofitaments directes i indirectes de la via
pública, del sòl, la volada i el subsòl, terrenys públics o del comú, encara que no tinguen
condició legal de carrers i els llocs i espais de lliure accés per al públic que restringesquen l'ús
públic o depreciació especial dels béns o instal·lacions o que tinguen per finalitat un benefici
particular malgrat no concórrer aquestes circumstàncies.
Art. 3r. L'obligació de contribuir naix per l'atorgament de la llicència, l'autorització o la
concessió municipal o per l'ús, el gaudi o l'aprofitament per als supòsits a què fa referència
l'art. 2n. d'aquesta ordenança quan es realitzen sense l'autorització municipal corresponent.
Art. 4t. Estan obligats al pagament com a subjectes passius:
a) Els titulars de les llicències, autoritzacions o concessions municipals.
b) Els qui, sense llicència, autorització o concessió, realitzen els actes subjectes a tributació
per aquesta ordenança.
c) Els qui, inscrits en el padró, no han presentat la baixa corresponent, en el supòsit d'haver
cessat en l'aprofitament.
d) Per als supòsits d'ocupació de via pública per període superior a un any, la gestió es farà
per mitjà del padró.
e) Les empreses explotadores de serveis públics d'abastiment d'aigua; tramvies urbans i
interurbans, encara que siguen aeris o subterranis; subministrament de gas, electricitat,
telèfon i altres de naturalesa anàloga.
Art. 5è. La tarifa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança és la següent:
1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.1.1. Aparells automàtics en €
a) Aparells de venda automàtica, any
23,15
b) Aparells de venda automàtica per fira
19,65
1.1.2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa:
Objecte
És objecte d’aquest apartat regular la utilització i l’establir les condicions necessàries per a un
correcte ús de la via pública amb taules i cadires.
Utilització en precari
Al tractar-se d’un espai públic les autoritzacions o llicències es concediran sempre en precari,
poden ser revocades quan per causes d’interés general així s’aconselle, igualment es podrà
reduir l’espai assignat i fins i tot la seu supressió total, sense que aquest fet done lloc a cap
tipus d’indemnització, encara que s’haguera emès la corresponent llicència.
Sectors i categories
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Les diferents categories de terrasses en funció de la situació i de les especials condicions,
queda de la següent manera:
Categoria Especial – Albereda Jaume I, Avinguda de Selga.
Categoria Primera – Pl. La Bassa, Plaça del Mercat, Vicente Boix, Gregorio Molina i Baixada
de l’Estació.
Categoria Segona – Les restants vies de la població.
Materials
Els materials que s’utilitzaran a les terrasses situades en les zones de Categoria Especial i
Categoria Primera seran de vímet o de ferro de forja, sense continguts publicitaris, les
ombrel·les o parasols seran de colors de tonalitats crema sense anuncis publicitaris, i aquests
no podran estar fixats de forma permanent a la via pública.
Neteja
Els adjudicataris de les llicències atorgades en base a la present ordenança, tindran cura de
forma continuada i acurada de la neteja de la superfície assignada, sent-ne responsables, el
no compliment o falta d’atenció a aquest requisit donarà lloc a la supressió de la llicència.
Diàriament es retiraran les taules i cadires de la via a l’objecte de què els equips de neteja
municipals realitzen la neteja de la via pública, en cap cas les taules i cadires romandran en la
via pública quan no s’estiguen utilitzant.
Superfície màxima i mínima
Als efectes d’establir les diferents superfícies a ocupar per l’ús de les terrasses es tindrà
especialment en compte la longitud de la façana de l’establiment, establint-se com a mesura
mínima l’ocupació de l’espai de la façana de l’establiment que es tracte, tota ocupació
superior a la longitud de la façana de l’establiment es concedirà de forma discrecional previ
informe dels tècnics municipals, sempre que concórreguen circumstàncies especials, o quan
almenys no entorpisquen el pas dels vianants o que dita ocupació no impedisca el normal
desenvolupament d’altres activitats establertes en els locals comercials immediats al lloc de
l’ocupació.
Setmana de Fira
L’ocupació que es realitze en el mes d’agost amb motiu de la Fira, és independent de la
realitzada durant la temporada d’estiu, aquesta tindrà caràcter especial i el període d’ocupació
comprén des de l’1 al 31 d’aquest mes.
Efectivitat de la llicència d’ocupació
Les llicències d’ocupació concedides seran efectives en el moment en què es liquiden les
taxes corresponents, no podent invocar l’acord de concessió de la llicència per a justificar
l’ocupació, si el titular no ha satisfet les taxes previstes en aquesta ordenança i a més a més
es troba al corrent de totes les seues obligacions amb la Hisenda Municipal.
Seguretat de les instal·lacions
Tot adjudicatari de la llicència estarà obligat a subscriure la corresponent Assegurança de
Responsabilitat Civil, que contemple una adequada cobertura, amb la finalitat de fer front a
possibles accidents que es podràn ocasionar pel seu ús.
Els serveis de la Policia Local, emetran el preceptiu informe sobre les condicions de seguretat
amb relació al trànsit rodat i d’altres circumstàncies que consideren adequades.
Les terrasses disposaran de l’adequada protecció, amb la finalitat que des d’aquestes no es
puga accedir a la calçada de forma directa, a tal efecte es col·locaran les tanques
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corresponents, les quals harmonitzaran amb l’entorn urbà, sent preferiblement de fusta i color
blanc.
Períodes d’ocupació
El pagament de la taxa done dret a l’ocupació de la via pública durant tot l’any excepte el mes
d’agost
Fira d’agost. Tot el mes d’agost.
S’estableix la modalitat d’ocupació especial de cap de setmana dins de la temporada d’estiu.
Mesures i mòduls
Les taxes es reportaran per l’ocupació de metres quadrats que s’empren a les terrasses.
Les taxes es reportaran per l’ús d’unitats de taula, entenent-se com a tal aquelles que
comprenguen les mesures de 0’90 x 0’90 metres, o fracció, la qual porta aparellada la
quantitat de quatre cadires.
Les tarifes dels aprofitaments regulats en la present ordenança són les següents:
Categoria especial
Unitat (taula i quatre cadires)
41,15
Categoria primera
Unitat (taula i quatre cadires)
26,15
Categoria segona
Unitat (taula i quatre cadires)
18,85
Ocupació cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) € setmana
7,55
Per a la setmana de Fira d’Agost, mes d’agost, s’estableixen les següents tarifes:
Categoria especial
Unitat (taula i quatre cadires)
40,25
Resta categories
Unitat (taula i quatre cadires)
22,5
Infraccions i sancions
Als efectes de la present ordenança, es consideren infraccions totes les accions tendents a
vulnerar de manera voluntària com involuntària el present text, tals com la deguda protecció
amb les tanques reglamentàries, falta o descuit en la neteja de la superfície, ocupació major a
la concedida, etc., i sancionades amb les quanties següents:
Infraccions molt greus fins a 3.000 euros
Infraccions greus fins a 1.500 euros
Infraccions lleus fins a 750 euros
Per a l’ocupació de taules i cadires de la via publica es considere com a falta molt greu que
s’instal·len el 100 per cent o més de les sol·licitades, o la reiteració d’una falta greu. Es
considera falta greu instal·lar el 50 per cent o més de les sol·licitades o la reiteració d’una falta
lleu, i es considera falta lleu instal·lar fins un 50 per cent mes de les sol·licitades, en tot cas la
tramitació de l’expedient determinarà la tipologia de la falta d’acord amb els articles 139 a 141
de la Llei de Bases de Règim Local
1.1.3 Per ocupació de via pública com a conseqüència de l’execució d’obres.
Per a les obres el termini d’execució no siga superior a 6 mesos, es cobrarà el 10% de la
quota líquida de l’impost sobre construccions,.
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 6 mesos es practicarà la liquidació
provisional, tenint en compte el termini d’execució fixat en el projecte, segons la tarifa de
5,07€ al mes per metre quadrat de via pública ocupada, a aquest efectes, els sol·licitants de
les llicències deuran aportar plànol on conste la superfície que es pretén ocupar a l’objecte de
practicar la liquidació provisional. A la finalització de les obres es practicarà la liquidació
definitiva tenint en compte la duració efectiva de les obres.
Les obres que es realitzen en polígons industrials, unitats d’actuació o en la zona de Bixquet i
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l’execució de les obres que no impliquen l’ocupació de la via pública, estaran exemptes
d’aquesta taxa.
1.2. Llicència per a l’exercici d’activitats a la via pública.
1.2.1 Per a activitats cinematogràfiques €
a) Impressió de pel·lícules, per dia o fracció
394,65
b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció
158,25
Quan la filmació exigeix la prestació de serveis especials de vigilància, es pagarà, a més, la
despesa d’aquest servei.
1.2.2. Per a la resta d’activitats:€
a) Si és al dia, per metre lineal o fracció
5,25
b) Si és al mes, per metre lineal o fracció
27,50
1.3. Per la instal·lació de caixers automàtics.
Per cada caixer amb accés directe des de la via pública, per any
509,00
2. Ús privat.
2.1. Activitats recreatives.
L’ocupació de la via pública per al desplegament d’activitats recreatives s’adiu a la tarifa
següent:
2.1.1. Closos i envelats destinats a celebrar espectacles, per dia d’espectacle
Fins 1.000 espectadors de capacitat:
63,75
Més de 1.000 espectadors de capacitat:
173,3
2.1.2. Atraccions, casetes de fira, durant la fira i per metre lineal a les casetes i metre quadrat
a les atraccions
Atraccions fira per m
27
Firal agrícola per m.l.
33,75
Llocs fira 1a categoria per m.l.
44,95
Fira: tómboles i rifes per m.l.
100,05
Llocs venda productes ordinaris (primera categoria)
63,75
Llocs venda productes ordinaris (segona categoria)
56,2
Fira del bestiar per cada animal sense quadra dins del recinte
3,85
Fira bestiar. per ml. de pessebre
22,65
Per parades ambulants per m.l. i dia
5,25
Fira de Nadal
Atraccions en Fira de Nadal per metre lineal
22,65
Llocs de venda per metre lineal
26,4
Si l’Ajuntament decidira que l’adjudicació dels llocs de Fira es fera mitjançant subhasta,
aquests preus s’entendran com a mínims.
2.2. Quioscs.
Per l’aprofitament especial de la via pública, mitjançant la instal·lació de quioscs, regeix la
tarifa següent:
En carrers de primera categoria per m2 o fracció.
78,00
En carrers de segona categoria per m2 o fracció
39,10
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Nota: Carrers de primera categoria: estan compresos l’albereda de Jaume I, l’avinguda
Selgas, la plaça de la Bassa, Vicente Boix, República Argentina, Gregori Molina i Baixada de
l’Estació. Carrers de segona categoria: la resta no esmentada adés.
2.3. Aprofitaments especials de sòl, volada i subsòl.
2.3.1 Les empreses explotadores de subministres que afecten la generalitat o a una part
important del veïnat, reportaran el preu públic regulat en aquesta ordenança fiscal, en tot cas i
sense excepció, en quantia equivalent a l’1’5% dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguen anualment en aquest terme municipal dites empreses.
2.3.2 La Quantia que per aquest preu dega satisfer la Companyia Telefònica Nacional
d’Espanya, SA, s’ajustarà a allò previst en la Llei 15/1987, de 30 de juny, sobre tributació de
dita entitat i normes que la desenvolupen.
Article 6è: Els subjectes passius del tribut poden liquidar-lo emplenant els impressos que a
l'efecte els facilitarà l'Administració municipal.
Art. 7è Les que es fan per liquidació de l'Administració es notificaran amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d'impugnació que poden ser exercits, amb indicació de terminis i òrgans davant
els quals s'haurà d'interposar.
c) Lloc, termini i forma com ha de ser satisfeta.
Art. 8è. Els drets consignats en l'apt. 3 de l'art. 6è. revestiran la modalitat de cànon anual i són
independents i compatibles amb el que en concepte de llicències o permisos d'instal·lació i
d'obertura de rases s'estipula en la tarifa continguda en les ordenances reguladores
respectives.
Art. 9è. Les quotes pels drets regulats en l'apt. 3 de l'art. 6è. hom les entèn meritades l'últim
dia de l'exercici econòmic.
Si durant l'exercici econòmic l'empresa cedeix en una altra l'explotació dels serveis objecte
d'exacció, la liquidació es farà a càrrec de l'empresa cessionària per tot el període de l'exercici
econòmic, sense perjudici de la responsabilitat subsidària que s'estableix a càrrec de
l'empresa cedent.
Art. 10. L'import de les liquidacions o liquidacions provissionals s'ingressaran a la caixa
municipal i se n'expedirà la carta de pagament corresponent.
Art. 11. Les liquidacions practicades per l'Administració se satisfaran dins els terminis que
assenyala el Reglament General de Recaptació.
Art. 12. Les quotes i liquidacions no satisfetes dins el període voluntari i llur pròrroga seran
exigides per la via de constrenyiment d'acord amb el reglament susdit.
Art. 13. Hom considera partides per cobrar les quotes que no s'han pogut fer efectives pel
procediment de constrenyiment.

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 40/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Per a llur declaració, s'instruirà l'expedient oportú d'acord amb el que disposa el Reglament
General de Recaptació.
Art. 14. Pel que fa a l'acció investigadora del tribut, a infraccions tributàries i a les seues
diferents qualificacions, com també a les sancions que corresponen en cada cas, regeix el
que disposen la Llei de Bases 7/85, de 2 d'abril; el text refoòs de la Llei d’Hisendes Locals, i la
Llei General Tributària.
Art. 15. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Preu públic per l'ús de les instal·lacions del poliesportiu municipal.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 127, en relació amb l'art. 41, ambdós del text
refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix el preu públic per
l'ús de les instal·lacions esportives municipals, especificades en la tarifa continguda en l'art. 4t.
d'aquesta ordenança.
Art. 2n. Fet imposable.
El fet imposable està determinat per la utilització per particulars de la piscina, dutxes, pistes
de tennis i frontó, handbol i bàsquet i la resta d'instal·lacions esportives municipals. L'obligació
de contribuir naix des que l'ús s'inicia mitjançant l'entrada al recinte poliesportiu o se sol·licita
l'ús de les instal·lacions esportives.
Art. 3r. Subjecte passiu.
Estan obligades al pagament les persones usuàries dels serveis de les instal·lacions
esportives municipals. S'estableix la condició especial d'abonat a favor de les persones que
sol·liciten la prestació dels serveis susdits mitjançant l'abonament d'una quota anual. Els
usuaris de 16 anys, tindran la utilització de les instal·lacions esportives de manera gratuïta
sempre i quan estiguen censats a la localitat de Xàtiva.
Art. 4t. Base del gravamen.
a) Hom pren de base de l’exacció:
1. Per a l’ús de la piscina, el nombre de persones que entren.
2. Per a la utilització de pistes esportives i camps de joc, la durada o temps d’ús.
Constitueix l’objecte d’aquesta exacció l’ús de les instal·lacions esportives municipals així com
les activitats que s’hi realitzen.
PISCINA “LA MURTA”.
Abonats.
gratis
No abonats:
Menors de 6 anys
gratis
De 6 a 13 anys
1,00
De 14 fins als 16 anys inclusius
1,50
Més de 16 anys
2,50
Lloguer de gandula o hamaca, per unitat i dia
0,50
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VOLEIBOL I FRANCISCO BALLESTER
Grups i col·lectius federats per hora
d’utilització i usuari des dels 16 anys ....................................................... Entrenam.... Competic
Llum natural, independent del nombre de jugadors
Ocupació de tota la pista ................................................................................ gratis......... gratis
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació 1/3 de pista ...................................................................................... gratis..........gratis
Ocupació 2/3 de pista ...................................................................................... gratis..........gratis
Ocupació de tota la pista ................................................................................. gratis..........gratis
Grups no federats per hora. d’utilització des dels 16 anys, competició no reglada
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Llum natural independent del nombre de jugadors
Ocupació de tota la pista
20,00
Llum artificial independent del nombre de jugadors
Ocupació de tota la pista
30,00
CAMP MUNICIPAL FRANCISCO COLOMA
Camp de futbol per partit de 60 minuts
FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL
Llum natural
35,00
Llum artificial
45,00
FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL
Llum natural
64,00
Llum artificial
80,00
Menors de 16 anys
gratis
CAMP FUTBOL MUNICIPAL “LA MURTA”
Natural
64,00
Artificial
80,00
ACTIVITATS AMB RECAPTACIÓ
El grup col·lectiu que realitze les seues activitats amb recaptació (de taquilla) haurà de complir
els requisits següents:
a) El 20 % de la recaptació obtinguda serà lliurada al Consell Esportiu Municipal.
b) Els preus són coneguts i aprovats prèviament pel Consell de Gerència del Consell Esportiu
Municipal.
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
Escola esportiva d’estiu
87,55
Autobús de l’escola esportiva d’estiu
54,00
Escoles esportives municipals
49,00
Servei d’acollida Escola d’estiu
20,00
ACTIVITATS PER A ADULTS
Manteniment físic d’adults Tai-chi i Gimnàstica Correctiva, Pilates
2 dies
6,50
3 dies
10,00
Els pensionistes o jubilats participants en l’activitat de gimnàstica correctiva ioga i tai-chi:
(exclós el consort)................................................................................................................gratis
Activitats esportives disminuïts ...........................................................................................gratis
Jocs esportius de la Generalitat Valenciana. ......................................................................gratis
Becats (escassos recursos econòmics, discapacitats, etc.) ...............................................gratis
Bonificacions
Jubilats i pensionistes, en manteniment físic d’adults i pilates
50%
Usuaris de família nombrosa, en qualsevol activitat esportiva, (acumulativa a
altres bonificacions)
20%
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Participants en lligues amistoses de caràcter anual i/o temporada esportiva de
futbol 7 i futbol 11, sempre que abonen el preu públic a l'inici de l'activitat
15%
Per a aquelles famílies que assistixen diversos fills:
Pel 2n fill
20%
Pel 3r fill
30%
Pel 4t fill
gratis
Els no residents tindran un increment del 50% en els preus de l’ús de les instal·lacions, com
en el programa d´activitats esportives municipals.
PISCINES PEDANIES (TORRE LLORIS I ANNAHUIR
Abonament temporada
32,00
Passe individual, mes de 16 anys
17,00
De 6 a 16 anys
11,00
Menors de 6 anys
Gratis
Entrada veí pedania
1,20
Entrada no resident
2,50
Art. 5è. Normes de gestió.
L'exacció es considera meritada simultàniament a l'ús dels béns i serveis de Les instal·lacions
esportives municipals, i les quotes es recapten a l'hora d'entrar a la piscina o sol·licitar els
serveis establerts.
El Consell Esportiu Municipal oferirà la utilització bonificada o gratuïta a aquelles activitats
esportives promogudes per col·legis, instituts, empreses, clubs esportius, associacions
jovenils, culturals, etc., prèvia sol·licitut a aquest òrgan municipal i el seu corresponent informe
i aprovació.
Art. 6è. Infraccions i sancions tributàries.
En matèria d'infraccions i llur sanció corresponent, regeix el que estableixen la Llei General
Tributària, la Llei de Règim Local i reglament per a la seua aplicació.
Art. 7è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera i la reserva de via pública
per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20.3.h), ambdós del
text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per
usos privatius o aprofitaments especials per entrades de vehicles a través de la vorera i la
reserva de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena, que es regeix per aquesta ordenança.
Art. 2n. Fet imposable.
El fet imposable està determinat per l'existència dels aprofitaments següents:
a) Entrada de vehicles a través de la vorera o béns d'ús públic en les propietats particulars.
b) Reserves a la via pública per a aparcament.
c) La reserva d'espais a les vies o els terrenys d'ús públic per a càrrega o descàrrega de
mercaderies, a sol·licitud dels comerciants i amb una limitació d'horari matinal (de 8 a 14
hores) o vespertí (de 14 a 20 hores).
Art. 3r. Obligació de contribuir.
Naix l'obligació de contribuir des del moment en què l'aprofitament és atorgat o des que
s'inicia, si es fa sense l'autorització oportuna.
Art. 4t. Subjecte passiu.
Són subjectes passius solidàriament obligats al pagament:
a) Les persones naturals o jurídiques titulars de la llicència respectiva.
b) Els propietaris dels immobles on són les entrades, els passos de vehicles o els
aprofitaments especials.
Meritació de la taxa
Art. 5è. La meritació de la taxa es produeix en concedir-se l'autorització o la llicència per a
l'aprofitament respecte de l'exercici en què s'inicia. En aquest supòsit, es prorrateja l'import de
la taxa pels mesos que resten fins a finalitzar l'exercici i l'u de gener de cada any pel que fa
als exercis següents durant els quals hom gaudesca de l'aprofitament.
Art. 6è. En els casos en què per a facilitar el pas de vehicles per la vorera s'hi facen obres que
la modifiquen o el rastrell o addicionant-hi algun element, el cost de les obres va a compte de
l'interessat, prèvia autorització municipal per mitjà la concessió de la llicència d'obres
corresponent. Així mateix, l'interessat està obligat a reparar els desperfectes causats a la
vorera pel trànsit dels vehicles.
Art. 7è. Exaccions.
Resten exceptuades de la taxa, però no de les obligacions consignades en l'art. 12 d'aquesta
ordenança, les següents:
a) Els passos de vehicles per als serveis benèfics de caràcter gratuït.
b) Els instal·lats en edificis de propietat de l'Estat, la Comunitat, la província o el municipi.
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c) Les parades obligatòries per a vehicles de servei públic i les reserves establertes amb
caràcter general per a la millora d'ordenació del trànsit.
Art. 8è. Base imposable.
La base del tribut és constituïda per la longitud en metres lineals del pas o l'entrada de
vehicles i de la reserva d'espai de la via pública.
Art. 9. La tarifa és la següent.
a) Entrada vehicles: per ml o fracció que faça l'entrada
En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle assenyalada, a
més de la taxa
b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml o fracció
En horari matinal
En horari de vesprada
c) Les plaques lliurades per l'Ajuntament, tant les de reserva d'aparcament com les
de càrrega o descàrrega, es facilitaran a

61,25
8,80
37,80
37,80
31,20

Art. 10. Normes de gestió
Les entitats o els particulars interessats en la concessió dels aprofitaments regulats per
aquesta ordenança hauran de presentar a l'Ajuntament sol·licitud detallada de l'aprofitament
requerit. També caldrà presentar la declaració oportuna posat el cas d'alteració o baixa dels
aprofitaments ja atorgats dins l'exercici en què produeixen els fets que els produesquen i
esdeven efectius a partir de l'any següent a què es formulen.
Els titulars de les llicències, àdhuc els que estan exempts del pagament dels drets, s'hauran
de proveir de plaques reglamentàries per a senyalitzar l'aprofitament.
La manca d'instal·lació de les plaques o l'ús d'altres diferents a les reglamentàries impedeix
als titulars de les llicències l'exercici de llur dret d'aprofitament.
Els comerciants, en sol·licitar una reserva de via pública per a càrrega i descàrrega, hauran
de presentar la llicència d'obertura corresponent.
Art. 11. Està prohibida la reserva d'espai a la via pública per a aparcament, excepte per a:
a) Vehicles de servei públic.
b) Vehicles oficials.
c) Vehicles pertanyents a persones disminuïdes físiques que ho justifiquen.
En tots aquests casos, es concedeixen per la Comissió de Govern, prèvia sol·licitud justificada
dels interessats.
Art. 12. Els titulars dels aprofitaments que s'atorguen estan obligats a senyalitzar-los de la
manera següent:
a) Pintant amb groc el rastrell de la vorera i delimitant la longitud de l'aprofitament.
b) Col·locant a la paret dues plaques metàliques fixes, que delimiten l'aprofitament. Aquestes
plaques són lliurades, obligatòriament, per l'Ajuntament.
Article 13.
 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 46/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Anualment la Intervenció fa un padró on consten els noms i les adreces fiscals dels subjectes
passius obligats al pagament i també les bases i quotes resultants. Aquest padró és aprovat
per la Comissió de Govern i s'exposa al públic pel termini de quinze dies, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de reclamacions.
Els titulars de l'aprofitament no estan donats de baixa en el padró fins que no tornen a
l'Ajuntament les plaques que quan pertocava se'ls subministrà.
Art. 14. Infraccions i sancions
Les defraudacions de la taxa a què fa referència aquesta ordenança i les infraccions són
sancionades d'acord amb les prescripcions de la Llei General Tributària en la redacció de la
Llei 18/85, de 26 d'abril, i la resta de disposicions.
Art. 15. En tot allò que no preveu aquesta ordenança, regeix la Llei de Bases de Règim Local,
la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i totes les disposicions que es puguen dictar.
Art. 16. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra envigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o derogada
expressament.

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 47/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Preu públic per la utilització dels serveis de la Casa de Cultura.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 127 del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix el preu públic per utilització dels serveis de la Casa
de Cultura i el Gran Teatre, especificats en la tarifa continguda en l'art. 6è. següent, que es
regeix per aquesta ordenança.
És objecte d'aquesta exacció la utilització de les instal·lacions culturals municipals de la Casa
de la Cultura i del Gran Teatre.
Art. 2n. Base imposable.
Està determinada per l'ús dels béns de servei públic enumerats en el punt 2n. de l'article
anterior i l'obligació de contribuir naix des del moment de l'autorització de la utilització
sol·licitada.
Art. 3r. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries dels béns susdits que s'especifiquen en
aquesta ordenança.
Art. 4t. Hom pren de base d'aquesta exacció el nombre de dies per als quals se sol·licita l'ús
de les susdites instal·lacions culturals.
Art. 5è. La utilització de les instal·lacions culturals es regula així:
1) Casa de la Cultura
a) Salons d'exposicions: Hom distingeix Saló Montcada, Sala Entresòl i Sala 1ª Planta
Saló Montcada. Es destina amb caràcter preferent a les exposicions institucionals, és a dir, on
col·labora o participa l'Ajuntament, podent també exposar els particulars en les condicions
estipulades a l'article III, a) del Reglament d'ús de la Casa de la Cultura.
Sala Entresòl. Es destina, preferentment, a exposicions de pintors locals.
Sala 1ª Planta. Es destina a usos diversos.
b) Sales de conferències: Montcada i 2ª planta, ambdues sales es destinen tant a
conferències o reunions organitzades per l'Ajuntament o d’altres organismes públics o privats
amb finalitat lucrativa o sense ella.
c) Patis: s’utilitzen el pati exterior a l’aire lliure i el cobert de Montcada.
2) Gran Teatre
a) Es destina amb caràcter preferent als actes institucionals, és a dir , on col·labora o participa
l’Ajuntament, podent també programar-se actes per particulars i/o associacions, empreses de
l’espectacle, companyies, etc., en els condicions estipulades en el Reglament d’Ús del Gran
Teatre.
b) Per sessió s’entén un màxim de 8 hores d’utilització del teatre entre preparació i execució
de l’acte.. Cas de sobrepassar l’horari estipulat per a una sessió, a de la tarifa s’afegirà
l’import de les hores realitzades en excés..
c) En totes les sol·licituds d’ús, s’aplicarà el preu públic establert que sufragarà les despeses
de: Tècnics de llum i so, personal d’oficis, hostesses i neteja posterior del local
Art. 6è. Les tarifes aplicables són les següents:
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1) Casa de la Cultura
a) Salons d'exposicions per cada dia d’ús
Saló Montcada
32,55
Saló Entresòl
10,90
Sala 1ª Planta
10,90
b) Salons de conferències 1ª Planta i 2ª Planta:
1 dia d'ús
43,75
2 dies d'ús
52,45
3 dies d'ús
70,25
6 dies d'ús
82,90
15 dies d'ús
132,00
30 dies d'ús
437,20
c) Saló d’actes Montcada
1 dia d'ús
131,15
2 dies d'ús
157,30
3 dies d'ús
210,50
6 dies d'ús
141,90
15 dies d'ús
396,00
30 dies d'ús
437,20
d) Patí exterior a l’aire lliure:
1 dia d'ús
43,75
e) Patí Cobert Montcada
1 dia d'ús
73,75
Les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora de l’horari laboral, les abonarà qui
utilitze els serveis de la Casa de la Cultura, com a hores extraordinàries segons conveni.
2) Gran Teatre
Per cada sessió
1.420,50
Per cada hora que excedeisca de les 8 d-utilització per sessió
177,85
Art. 7è. Estan exempts de pagar aquesta tarifa:
a) Saló d'exposicions: només les organitzades i patrocinades per l'Ajuntament, entitats
públiques o privades sense ànim de lucre. A sensu contrario, hom entén que totes les
sol·licituds dels usuaris es fan amb ànim de lucre.
b) Saló de conferències: les sol·licitades per entitats públiques o associacions ciutadanes. Així
com els particulars que justifiquen no tenir ànim de lucre.
Les exempcions i bonificacions sols afectaran a les tarifes d’ús de les instal·lacions, mai a les
hores realitzades per personal, que deuran ser abonades per l’entitat sol·licitant.
Art. 8è. Hom considera meritada l'exacció simultàniament a la utilització dels béns objecte
d'aquesta ordenança, a l'hora d'aprovar la sol·licutud d'ús una vegada acomplerts els tràmits
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assenyalats pel Reglament d'ús de la Casa de Cultura, aprovat en sessió plenària l'1 de
setembre de 1988 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 246.
Hom paga la taxa corresponent abans d'utilitzar la sala o el saló, per a la qual cosa lliura una
còpia de la carta de pagament, lliurada per la Intervenció de Fons municipal, a l'encarregat de
la Casa de Cultura.
Art. 9è. Constitueix infracció especialment qualificada de defraudació la falsedat en la
declaració de les circumstàncies que donen lloc a les excepcions.
Art. 10. En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim Local.
La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
Art. 11. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Preu públic per assistència al Conservatori Elemental de Música Lluís Milà.
Art. 1r. Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'art. 127, text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l'Ajuntament estableix el preu públic per assistència i estància al Conservatori
Elemental de Música Lluís Milà, que es regeix per aquesta ordenança.
Art. 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficien
dels serveis o activitats prestats o realitzats per l'Ajuntament a què fa referència l'article
anterior.
Art. 3r. Quantia.
La quantia del preu públic regulat en esta ordenança és la fixada en la tarifa continguda en
l'apartat següent per a cadascun dels diferents serveis.
Taxes i quotes
Matrícula (per assignatura). ............................................................................................. 42,58€
Carnet escolar.................................................................................................................. 2,57€
Obertura d'expedient (alumnes de nou ingrés) ................................................................ 20,07€
Quotes trimestrals
Instrument ........................................................................................................................ 67,55€
Signatures complementàries. .......................................................................................... 40,53€
(a partir de 5 signatures, la resta exempt)
Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en la matrícula.
El segon germà tindrà una bonificació del 25% en la matrícula.
Art. 4t. Obligació de pagament.
1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança naix des que se
sol·licita la matrícula en qualssevol dels serveis específicats en l'apartat segon de l'article
anterior.
2. El pagament del preu públic susdit es fa a l'hora de presentar la factura corresponent per
qui està obligat de fer-lo.
Art. 5è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada amb carácter definitiu pel Ple de la Corporació el 8
d’octubre de 2010 i entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, vigeix fins a ser modificada o derogada expressament.

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 51/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Taxes sobre llicències d'obertura d'establiments.
Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.i), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa d'obertura d'establiments que es regeix per
aquesta ordenança fiscal i les normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del
capítol III de la susdita llei.
Art. 2n. L'obligació de contribuir naix amb la concessió de la llicència per a l'obertura
d'establiment. Hom entén obertura quan s'inicia l'activitat pròpia de l'establiment, és a dir, els
tallers, les fàbriques, els despatxos, les oficines, les agències, els magatzems, les
dependències, els dipòsits i, en general, qualsevol local o instal·lació, fins i tot a la via pública,
que es destine exclussivament a habitatge i on es fa alguna activitat de les consignades en la
tarifa de l'impost sobre activitats económiques i afecta l'obligació de contribuir, tant a les
persones naturals com a les jurídiques i llurs delegacions, sucursals, agències o
representacions.
Art. 3r. Estan subjectes a llicència:
a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment i la iniciació de l'activitat.
b) La variació de l'activitat exercida a l'establiment, encara que no haja variació de local ni del
propietari, o l'incorporació de noves activitats.
c) La variació de la persona o entitat explotadora de l'establiment qualsevol que siga la causa
o el títol pel qual una tal variació es fa, inclús a l'arrendament. En aquest cas, comprèn el
canvi que en la forma de llur constitució experimente una companyia mercantil, llevat d'aquells
que s'han de fer obligatòriament per imperatiu de les disposicions superiors sobre les
societats mercantils.
d) Quan un establiment es trasllada de local.
e) Per ampliació de local.
Art. 4t. L'obligació de contribuir s'entén respecte a cadascun dels locals on es despleguen les
activitats subjectes i cadascuna d'elles, per la qual cosa cal tributar no sols per casa matriu,
sinó per les sucursals, les fàbriques, els tallers, les oficines, les botigues, els magatzems o les
dependències de qualsevol mena, àdhuc si són al mateix edifici, sense comunicació directa
interior. No hi ha comunicació si s'ha d'eixir a la via pública per accedir per una altra porta.
Art. 5è. El cas b) de l'art. 3r. inclou el canvi de número, apartat, epígraf, grup, agrupació o
divisió de l'impost industrial.
Art. 6è. Qualsevol llicència d'obertura es liquida segons la tarifa d'aquesta ordenança encara
que l'obligació de contribuir haja nascut en data anterior a la seua vigència, tret d'haver-la
sol·licitada o iniciada l'acció investigadora abans de la seua posada en vigor.
Art. 7è Reducció, exempcions i bonificacions.
S'estableixen les següents:
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a) En les ampliacions de local, si no hi ha variació d'activitat, de la quota resultant de la nova
llicència d'obertura hom descomptarà el 50%.
b) En les ampliacions de local, si hi ha variació d'activitat però continua sent del mateix gènere
de comerç o indústria, o la nova activitat és accessòria o per al servei de l'anterior, de la quota
resultant de la nova llicència d'obertura hom descomptarà el 25%.
c) Els establiments de caràcter temporal o en activitat per temps que no ultrapassen de tres
mesos consecutius, tindran una bonificació del 75% en la quota corresponent. Si transcorre el
termini de tres mesos després d'oberts o en activitat, naixerà l'obligació de contribuir per la
quota total i es liquidarà la llicència corresponent.
d) Obtindran una bonificació de fins al 75% de la quota resultant, les sol·licituds que obtinguen
la qualificació d’Iniciativa Local d'Ocupació (ILO), regulada en l'Ordre de 12 d'abril de 1994 per
la Direcció General de l'INEM, o qualsevol figura legislativa destinada al foment de l'empresa i
la lluita contra l'atur.
e) Estan exempts del pagament de l'arbitri:
1. Els locals designats exclusivament a magatzem de gèneres, només quan les operacions
mercantils són realitzades pel mateix titular en locals i oficines diferents i emplaçades al terme
municipal i pels quals ja té pagats els drets corresponents.
2. Els trasllats motivats per una situació eventual d'emergència per causa d'obres als locals,
sempre que aquests estiguen provists de la llicència corresponent.
3. Els trasllats determinats per enderrocs forçosos, enfonsaments, incendis, inundacions i els
que es verifiquen per complir ordres i disposicions oficials.
4. Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges i entre ascendents i
descendents, sempre que des de la data d'atorgament de la llicència del causant no hagen
transcorregut deu anys.
5. La variació de la raó social de societats no anònimes per decés d'algun dels socis.
L'exempció establerta en l'apt. 2n. anterior afecta la reobertura del local primitiu una vegada
reparat o reconstruït.
Pel que fa a l'apt. 3r., l'exacció afecta el local primitiu una vegada reparat o reconstruït o bé a
un de nou que el substituesca sempre que el titular no haja rebut cap indemnització per
abandó del local primitiu.
Són condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de reobertura tinga
igual superfície que el primitiu o que no ultrapasse del 10% i s'hi exercesca la mateixa
activitat.
L'obtenció d'exempcions mortis causa està condicionada per:
- El causant haja obtingut la llicència oportuna per a l'exercici de l'activitat de què es tracte.
- Hom acredite la continuïtat en l'exercici de la mateixa activitat de què es tracte.
- Hom ho sol·licite abans de transcorregut un any des del decés del causant.
- Des de la data d'atorgament de la llicència al causant no hagen transcorregut deu anys.
6. Expedients de creació d’empreses assessorades per l’oficina de Xàtiva del Programa de
Creació d’Empreses Joves
Limitació de l’edat dels beneficiaris
Pel que fa al requisit de l’edat, caldrà per tal d’aconseguir la bonificació proposada, que el
promotor siga menor de 31 anys en el moment de la creació de l’empresa.
Data de constitució de l’empresa
Per a fixar el moment de creació de l’empresa s’atendrà a:
 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 53/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

En el cas de ser empresari individual, Comunitat de Béns o Societat Civil la data de creació de
l’empresa serà aquella fixada com a data de començament d’activitats al document d’alta en
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
En el cas de les societats mercantils o assimilades s’atendrà a la data de la inscripció de
l’escriptura de constitució de la societat en el Registre corresponent.
Empreses constituïdes per més d’un soci
El requisit de l’edat en aquelles empreses constituïdes per més d’una persona, serà matisat,
no exigint-se per a la totalitat dels socis, i per tant serà aplicable la subvenció si almenys el
50% dels socis de l’empresa són menors de 31 anys i sempre que aquestos socis tinguen una
participació d’almenys el 50% del capital social de l’empresa.
Domicili de l’empresa
Seran beneficiàries de la bonificació aquelles empreses que fixen com a domicili social la
ciutat de Xàtiva i que exercesquen les seues principals activitats dins de l’àmbit territorial
d’aquesta ciutat.
Requisit de la consulta al PCEJ
Consisteix en realitzar una consulta davant l’Oficina de Xàtiva del Programa de Creació
d’Empreses Joves de l’Ivaj (PCEJ) com a tràmit previ a la sol·licitud de bonificació.
L’oficina del PCEJ emetrà un certificat acreditant que el jove en qüestió ha fet almenys una
consulta, per tal que l’esmentat certificat siga adjuntat a la sol·licitud de bonificació de la
llicència d’obertura. L’emissió d’aquest certificat no suposarà cap tipus de despesa per a
l’interessat.
TRÀMITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA BONIFICACIÓ
La sol·licitud de la bonificació caldrà realitzar-la al Departament d’Indústria i Comerç de
l’Ajuntament de Xàtiva, adjuntant els següents documents acreditatius del compliment dels
requisits fixats:
Certificat de l’Oficina de Xàtiva del PCEJ acreditant que el promotor de l’empresa ha efectuat
almenys una consulta.
Fotocòpia dels DNI de tots els promotors
Per als empresaris individuals, comunitats de béns i societats civils fotocòpia del document
d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Per a les societats mercantils o assimilades, fotocòpia del document d’inscripció de
l’escriptura de constitució en el Registre corresponent.
L’únic competent per tal d’avaluar si les sol·licituds compleixen tots els requisits serà l’Excm.
Ajuntament de Xàtiva, per mediació del seu departament d’Indústria i Comerç. Per a tal
finalitat es podran fixar els terminis d’avaluació, resolució i comunicació que l’esmentat
departament considere oportuns.
Art. 8è. A l'efecte de la interpretació sobre l'aplicabilitat o els procedents de bonificacions i
exempcions tributàries, regeix el que disposa la Llei General Tributària.
Art. 9è. Les bases imposables i els tipus de gravamen dels drets i de les taxes per llicència
d'obertura s'entenen referits a l'hora de produir-se la llicència per obertura, variació de
l'activitat o l'ampliació del local, i es classificarà l'activitat susdita per la que correspon a la
indústria o el comerç que realment i efectivament s'exerceix, amb independència de la
declarada pel subjecte passiu o fixada per la hisenda estatal.
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Article 10. Tarifes.
La taxa per llicència municipal d'obertura d'establiment i d'activitats qualificades, segons el
Nomenclàtor de la Generalitat Valenciana Decret 54/90, de 26 de març, es liquidarà aplicant
les següents quotes fixes:
Tramitació de llicència d'establiment.
360,63
Canvis de titularitat de llicència d'establiment
180,95
Tramitació de llicències d'activitats qualificades.
902,09
Canvis de titularitat de llicències d'establiment..
450,43
Per variació del titular, de persona física a la constitució d'una entitat mercant
123,44
Art. 11. Quan la indústria, el comerç, l' oficina etc. s'instal·len amb caràcter provissional, si els
interessats fan constar prèviament aquesta provissionalitat i llur propòsit de traslladar-se a
d'altra definitiva, es liquidaran els drets corresponents a la instal·lació provissional, sense
perjudici que, una vegada feta la definitiva, hom pague la diferència entre la llicència
concedida i la corresponent al local definitiu, però sense que l'obertura d'aquest s'haja de
tributar de bell nou, si té lloc al mateix local.
Art. 12. Legislació, defraudació i penalitat
Els titulars de locals, establiments o activitats que per endavant a qualsevol acció
administrativa presenten espontàniament la instància declaració sol·licitant la llicència
d'obertura després d'haver-se fet l'obertura de fet o d'haver-se iniciat l'activitat, no suportaran
cap recàrrec en la liquidació dels drets.
Art. 13. Si l'Administració municipal té coneixement del'obertura de locals o establiments o de
la realització d'actes subjectes a llicència segons el que disposen els arts. 3r. i 5è. d'aquesta
ordenança, sense haver obtingut la llicència preceptiva i sense haver pagat els dretsd'aquesta
condició, què queda subjecta la concessió, bé siga per acta, denúncia o per pròpia actuació,
requerirà els interessats perquè legalitzen llur situació presentant en el termini de 10 dies
hàbils la instància-declaració pertinent.
Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que l'interessat lliure la
instància, es decretarà el tancament del local o l'establiment, llur concessió o es paguen els
drets d'aquesta.
En atorgar la llicència, si és procedent, o en pagar els drets corresponents al seu titular, hom
el considerà responsable de defraudació, es liquidaran els drets normals i se sancionarà amb
multa del tant per cent al duple dels drets. No s'imposarà penalitat superior a l'import de la
quota si l'omissió o la inexactitud no fa en la liquidació de la quota diferència de més d'un terç.
Art. 14. En tot allò que no preveu aquesta ordenança pel que fa a infraccions, defraudacions i
penalitat, ingressos i recaptació, regeix el que preceptua amb caràcter general les
disposicions comunes a totes les exaccions municipals.
Art. 15. Les multes i sancions que s'estableixen en aquesta ordenança o les que són
imposades per aplicació de les disposicions comunes a totes les exaccions municipals, ho són
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només amb caràcter fiscal i s'entenen i apliquen sense perjudici de les que, si s'escau,
corresponen per les infraccions simultànies de les lleis, reglaments o ordenances municipals a
què dóna lloc el fet d'activitats sense la prèvia llicència municipal.
Art. 16. Normes de gestió
Per tal de garantir en qualsevol cas els drets de l'Administració, qualsevol sol·licitud de
llicència a què fa referència aquesta ordenança, tant les obertures d'establiments, com les
activitats qualificades, de conformitat al Nomenclàtor, d'activitats molestes, insalubres, nocives
i perilloses (Decret 54/90, de 26 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana), per ser
admesa a tràmit s'ha d'acompanyar dels documents següents:
1. Justificant del dipòsit previ de les taxes corresponents.
2. Fotocòpia acreditativa d'estar al corrent en el pagament de: rebuts d'agua i fem i l'IBI del
local on vulga exercir l'activitat.
3. Fotocòpia de l'alta de l'I.A.E. corresponent.
4. Fotocòpia de les característiques tècniques dels elements motors usats, si s'escau, en
l'activitat amb indicació per separat de llur potència.
5. Fotocòpia de l'escriptura de constitució inscrita com cal en el Registre Mercantil, en cas de
sol·licituds presentades per entitat mercantil o en nom d'elles.
En les sol·licituds de llicència de canvi de titularitat d'un establiment s'acompanyarà, a més,
fotocòpia de la baixa de llicència fiscal de l'anterior titular.
L'import de les taxes a què fa referència aquest article es retornarà a l'interessat minorant en
un 10% com a pagament de les actuacions fetes per l'Administració sempre que per causes
no imputables a ell la llicència és denegada.
Una vegada presentada la documentació preceptiva, per l'Ajuntament s'instruirà l'expedient
per a la concesió de la llicència municipal d'obertura de l'activitat sol·licitada.
Si transcorregut el plaç otorgat en via voluntària per a l'ingrés de la taxa municipal
corresponent, sense que per l'interessat s'haja ingressat la carta de pagament en la entitat
bancària determinada, segons liquidació practicada pel departament d'industries. Es precedirà
a declarar la caducitat de l'expedient sense més tràmits, notificant-ho a l'interessat, així com
procedir per la via executiva per a fer efectiu el pagament.
6. Sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Comerciants i Comerços.
7. Fotocòpia del contracte d'arrendament del local de negoci.
8. En les sol·licituds de llicència d'indústria (activitats qualificades), a més a més es presentarà
la següent documentació, conforme allò que s'ha disposat en els articles 29 del Reglament de
3 de novembre de 1961, i 4 de la Instrucció de 15 de març de 1963:
a) Projecte tècnic i memòria descriptiva, on es detallen les característiques de l'activitat,
degudament visat pel Col·legi oficial corresponent, sense perjuí dels estudis pertinents
d'impacte ambiental, casos compresos en l'annex I de la Llei 2/98, de 3 de març, de la
Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental.
b) Autorització administrativa de l'Agència Valenciana de Turisme per a l'establiment segons
el tipus d'activitat i categoria del mateix.
Art. 17. L'ingrés del dipòsit previ de la taxa no suposa cap dret per al sol·licitant fins que no es
resoldrà sobre la concessió de la llicència i no faculta per a fer l'obertura d'establiment que
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només pot dur-se a terme quan s'obtindrà la llicència municipal reglamentària. La concessió
és compentència del batle-president.
A la concessió de la llicència l'Ajuntament lliurarà al sol·licitant un imprés on consten les dades
següents:
- Nom de la persona autoritzada a exercir l'activitat.
- Activitat que pot realitzar.
- Domicili de l'activitat.
L'imprés haurà de ser a la vista del públic en tots els locals comercials.
Art. 18. Les llicències d'obertura caduquen:
a) Als tres mesos de llur concessió, si en aquest termini l'establiment no és obert.
b) Als sis mesos de tancar-se l'establiment després d'obert, llevat que es tracte de comerç de
temporada. En aquest cas, no caducarà i serà necessari per a això que en la sol·licitud de
petició conste aquesta característica i que així l'estime i admeta l'Administració municipal.
c) Caducada la llicència, tindrà de bell nou l'obligació de sol·licitar-la i de pagar els drets
corresponents, si hom vol obrir l'establiment.
Art. 19. Els establiments que per disposició de les lleis no són autoritzats i que es troben
oberts sense l'autorització corresponent, seran clausurats sense perjudici de les sancions
corresponents.
L'Alcaldia o la seua delegació podran decretar el tancament de qualsevol establiment que
funcione sense haver obtingut la llicència prèvia.
Art. 20. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Taxa per recollida d'escombraries.
Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.s), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries que es regeix per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol
III de la susdita llei.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida de fem domiciliari i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o
establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis
2. Amb aquesta finalitat, hom considera escombraries i residus sòlids urbans les restes i
deixalles d'alimentació i detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i se
n'exclouen els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, detritus humans, matèries i
materials contaminats, corrosius, perillosos o si la recollida o l'abocament dels quals exigeix
l'adopció de mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat especials.
3. No està subjecta a la taxa de la prestació de caràcter voluntari i a instàncies de part, els
serveis següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'enderrocs d'obres.
Art. 3r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa
referència l'art. 33 de la Llei General Tributària que ocupen o utilitzen els habitatges i locals
ubicats als llocs, places, carrers o vies públiques on es preste el servei, ja siga a títol de
propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o àdhuc de precari.
2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges
o locals, que pot repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles,
beneficiaris del servei.
Art. 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què fan referència els arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Són 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'art. 40 de la Llei General Tributària.
Art. 5è. Exempcions.
Gaudeixen d'exempció subjectiva els contribuents que han estat declarats pobres per
precepte legal o estan inscrits en el padró de beneficiència com a pobres de solemnitat.
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Gaudeixen de bonificació els treballadors per compte d'altri, empleats, pensionistes amb
ingressos anuals familiars per tots els conceptes inferiors als que correspon al salari mínim
interprofessional, els quals pagaran una quota anual reduïda.
Article 6. Quota tributària
1.- La quota tributària constitueix en una quantitat fixa per unitat de local, que es determina
segons la naturalesa i destinació de l'immoble.
2.- Amb esta finalitat, s'aplica la tarifa següent:
Tarifa......................................................................... Quota tributària
Reduïda
38,81
A
74,80
B
222,95
C
448,21
D
598,20
E
4.759,00
F
18.648,00
TARIFA REDUÏDA:
Per a rendes familiars que no ultrapassen el salari mínim interprofessional vigent en cada
exercici.
TARIFA TIPUS A:
Habitatges destinats a ús personal i que siguen el domicili del subjecte passiu, despatxos
d’activitat professional, desenvolupada per titular i un auxiliar com a màxim.
TARIFA TIPUS B:
Gestories, salons de jocs recreatius, comerços, administracions de loteria, pàrquings,
clíniques, galeries comercials instal·lades dins d’hipermercats quan l’activitat siga
desenvolupada per adjudicatari o concessionari, i en general d’activitats de menys de huit
treballadors.
TARIFA TIPUS C:
Bars, restaurants, pubs, discoteques, estacions de servei, bancs, cinemes i sales de joc.
TARIFA TIPUS D:
Hotels, comerços i les activitats del tipus B, que tinguen més de huit treballadors.
TARIFA TIPUS E:
Hipermercats, supermercats i restaurants de més de deu treballadors, i centres comercials
amb menys de deu activitats.
TARIFA TIPUS F:
Hospitals, mercats i centres comercials amb més de deu activitats.
En els locals comercials on no es porte a terme cap activitat i així es justifique pel propietari, la
tarifa serà l’establerta com a tipus A.
Per a l’establiment de les tarifes no previstes en aquesta classificació, es tindrà en compte el
nombre de treballadors que intervenen en l’activitat, establint-se com a criteri diferenciador la
quantitat de huit treballadors.
TARIFA GRANS PRODUCTORS I PRODUCTORS ESPECIALS:
L'Ajuntament podrà aplicar esta tarifa a qualsevol contribuent inclòs en les tarifes anteriors,
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però la producció mitjana diària que haurà de superar els 50 kg./dia o els 300 litres/dia en
volum.
Per a l'obtenció del cost real es fixen els següents paràmetres:
Preu total per quilogram (Pu): 0,1153€
Penalització per volum (Pv): 306,83€ a l'any per unitat de contenidor addicional.
Mitjana de producció diària (PMD): obtinguda pel sistema de pes dels vehicles recol·lectors;
esta mesura serà realitzada directament per l'Ajuntament o a instància dels particulars i
comprendrà la mitjana aritmètica dels pesos diaris efectuats almenys en un període de dues
setmanes representatives de producció.
Així doncs, la tarifa a aplicar resultarà ser:
TARIFA = (PMD + PU + 365) + PV
Aquesta tarifa es prorratejarà en l'exercici d'implantació, descomptant-se la tarifa inicialment
abonada pel productor.
La tarifa així establida continuara vigent per al productor, i únicament s'actualitzarà anualment
el preu total per quilogram.
La producció mitjana diària quedarà vigent, com a mínim durant 6 mesos des del moment de
la seua avaluació, i regirà mentre no es modifique. Tant l'Ajuntament com els particulars,
podran sol·licitar la revisió d'aquesta producció mitjana i l'ajust de la tarifa corresponent.
A fi de quantificar adequadament les produccions, l'ajuntament facilitarà als productors
especials contenidors personalitzats que hauran d'ubicar-se en l'interior dels centres de
producció i ser lliurats als serveis de recollida segons l'horari de recollida que els fixen els
serveis tècnics municipals.
3.- Les quotes assenyalades en la tarifa corresponen a un exercici i tant les baixes com les
altes es prorrategen per trimestres naturals.
Art. 7è Meritació
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què hom contracta el
servei d'aigua potable.
Art. 8è. Ingrés.
El cobrament de les quotes es fa anualment per mitjà d'un rebut derivat de la matrícula.
Art. 9è. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, com també a les sancions que hi
corresponen en cada cas, regeix els arts. 77 i ss. de la Llei General Tributària.
Art. 10. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 60/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Taxa pels serveis prestats en el cementeri municipal.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.p), del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa pels serveis prestats en el cementeri
municipal que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei
Art. 2n. S'exceptuen del pagament d'aquests drets:
a) Els enterraments de pobres de solemnitat.
b) Els asilats en establiments benèfics.
c) Les inhumacions que ordena l'autoritat judicial fetes en la fossa comuna.
Art. 3r. La base de tributació s'ajusta als conceptes següents:
a) Es fixen quotes diferents per als serveis segons llur índole.
b) A més, s'estableixen drets d'ús privatiu de terrenys al cementeri municipal i de col·locació
de làpides.
Art. 4t. Els drets o taxes que percep l'Ajuntament són els que es determina la tarifa següent:
1) Per ocupació temporal de nínxols situats en:
Primera
117,15
Segona
954,84
Tercera
954,84
Quarta.
954,84
Cinquena.
954,84
Cripta de nova construcció de 4 cossos en 4 altures
8.905,49
Per a blocs de nínxols de quatre tramades el preu serà el de 954,85€ com a tarifa única.
S'estableix en 50 anys el dret d'ocupació temporal dels nínxols.
2) Per ocupació temporal del parterre o jardí, per a cendres l'import serà de 465,15€ i 25 anys
els drets d'ocupació temporal.
Art. 5é. Queda prohibit reservar nínxols, per tal motiu la venda de ninxols porta implícita
l'ocupació immediata.
L'ocupació de ninxols de les tramades primera serà lliure. els ninxols de les tramades segona,
tercera, quarta i cinquena, que s'ocuparan correlativament, començant per la cinquena, per
ordre de sol·licituts del servei d'inhumació.
No és posarà en servei un nou bloc de ninxols de nova construcció, fins que no estiguen
ocupades totes les tramades de ninxols del bloc en fase d'ocupació.
Art. 6é.Quan els familiars d'un difunt no hagueren pogut inhumar-lo en el ninxol desitjat, per
no haver-ne de lliures en el bloc que es trobara en fase d'ocupació en el moment de produirse la defunció, tindran dret, previ pagament de les taxes corresponents, a sol·licitar el traslla a
nou nínxol, que per ordre de sol·licitut d'inhumació li corresponga
Podrà també autoritzar-se el trasllat de les restes d'un cadaver, per a soterrar-lo en el ninxol
següent al que haja estat inhumat altre familiar, sempre que es tracte de cónjuge, ascendent,
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descendent o germans, en tal cas podrà conceder-se la reserva del ninxol següent, per a
efectuar enseguida el trasllat. Cas de concedir-se este trasllat, el sol·licitant haurà de
renunciar a favor de l'Ajuntament el nínxol que deixa lliure, rebent com a preu del nínxol en el
moment de la recuperació, l'abonament dels drets següents, conforme a la tarifa vigent, en el
moment de la reversió.
Dins del primer any de concessió ......................................................................70% valor actual
Dins del segon any de concessió.......................................................................60% valor actual
Dins del tercer any de concessió .......................................................................50% valor actual
Dins del quart any de concessió ........................................................................40% valor actual
Dins del cinqué any de concessió......................................................................30% valor actual
A partir del cinqué any de concessió .................................................................25% valor actual
Art. 7. La cessió de terrenys a perpetuïtat per a la construcció de panteons i fosses familiars,
serà objecte d'estudi per part de l'ajuntament, previ expedient incoat a l'efecte. El preu per
metre quadrat que es cedisca serà de 1.268,21€.
Article 8. En les inhumacions en panteons, exhumacions i trasllats es pagaran les quantitats
següents:
Inhumació de cadàvers
111,86
Inhumació de pàrvuls o fetus
92,59
Exhumació de cadàvers
163,39
Exhumació de restes
123,77
Inhumació de cadàver en panteó familiar
247,64
Inhumació de pàrvuls o fetus en panteó
185,11
Els trasllats de restes dins del recinte del cementeri
155,16
Exhumacions de cadàvers per trasllats a un altre cementeri
155,16
Trasllat de restes (interior de cementeri)
155,16
Col·locació de làpides en els nínxols
61,46
Art. 9. Sent obligatòria la col·locació de làpides en els nínxols pels seus cessionaris, i per a
aconseguir el seu compliment, la sol·licitud d'un nínxol per a ocupar-lo immediatament porta
l'obligació d'ingressar en la caixa municipal, a títol de garantia, la quantitat de 71,92€. Si
transcorreguts sis mesos queda incomplida esta obligació, l'administració col·locarà la làpida a
càrrec del fons de garantia.
Art. 10. Les inhumacions en parterre o jardí de les urnes de cendres serà de 39,83€, que
seran abonats en el moment de la inhumació, així com 39,83€ més per les despeses
derivades de l'encofrat de ciment.
Art. 11. L'Excm. Ajuntament pot recuperar, els ninxols cedits a perpetuïtat, quan hagen
transcorrit més de cinquanta anys, desde l'última acupació, previ acord de la Corporació, i
amb el compliment dels requisits següents:
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a) L'acord de recuperació del ninxol cedit, es notificarà als familiars de l'últim cadàver inhumat,
si existiren i foren coneguts, amb una antel·lació de tres mesos, previ a la data en que es
procedirà a l'exhumació de les restes mortals. En el cas de esser desconeguts els familiars,
es publicarà l'acord mitjançant edicte al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament durant un plaç de
tres mesos.
b) Si durant l'expressat plaç de tres mesos els familiars de l'últim cadaver inhumat vullgueren
conservar les restes mortals del mateix, l'Ajuntament els cedir un ninxol de la primera
tramada, i efectuar l'exhumació i el trasllat de les restes al nou ninxol, gratuïtament, sense
més costos que el del dipósit de garantia per a la col·locació de la làpida.
c) També podrà l'Ajuntament recuperar els ninxols cedits als particulars, abans de que haja
transcorregut el plaç de 50 anys, al que fa referència l'apartat a) d'aquest article, quan les
necessitats així ho aconsellen, previ acord de la Corporació i notificació als familiars de l'últim
cadàver inhumat, en el plaç i la forma abans exposat, i mitjançant pagament, en aquest cas,
per part de l'Ajuntament del 50 % del preu del ninxol en el moment de la recuperació.
Art. 12 El pagament dels drets compresos en la tarifa anterior es farà abans de verificar el
servei, o bé abans d'obtenir el títol o la llicència corresponent que caldrà justificar amb la carta
de pagament o resguard provisional oportuns, expedit per l'oficina corresponent.
Quan per qualsevol motiu hom no pot presentar les cartes de pagament dels nínxols,
sepultures o panteons, ni la Intervenció municipal pot expedir la coresponent certificació, els
llibres registre de ninxols, tindrà, a l'efecte d'aplicació d'aquestes bases, els mateixos drets
que si exhibeixen cartes de pagament.
Art. 13. L'ordenació d'aquests serveis es sujectarà a les disposicions contingudes en el
Reglament vigent del cementeri municipal o pel que posteriorment es redacte o aprove.
Art. 14. Les infraccions fetes i que constitueixen defraudació seran castigades amb multes de
6,01 a 12,02 euros.
Art. 15. Queda totalment prohibida la cessió, el traspàs o la venda de nínxols entre particulars,
llevat dels que s'autoritzen per l'Ajuntament entre propparents.
Art. 16. En tot alló que no preveu aquesta ordenança regeix el que disposen la Llei de Bases
de Règim Local vigent, els reglaments que la despleguen i la resta de disposicions
complementàries.
Art. 17é .- Bases que regiran la utilització de nínxols i cendres:
La concessió del dret o de soterrament per aplicació de les tarifes fiscals no ocasiona la
venda o l’alienació de sepultures, o dels nínxols, la qual es concedirà per rigorós torn,
començant per la cinquena tramada, segons el número correlatiu dels nínxols disponibles.
Art. 18. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Taxa per la prestació de serveis en l'escorxador municipal.
Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.u), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis en l'escorxador
municipal que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei
Art. 2n. Fet imposable.
Es el fet imposable de la taxa la prestació amb caràcter obligatori, fent ús de les facultats de
què disposa segons l'art. 34 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, dels
serveis que es presten a l'escorxador municipal inclòs el transport als mercats a l'engròs i
establiments situats fora d'ells, als domicilis dels particulars i la càrrega i descàrrega de carn i
despulles des dels vehicles que les transporten.
Art. 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què fa referència l'art. 33 de la Llei General Tributària, propietaris de carn i despulles objecte
de la prestació del servei.
Art. 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què fan referència els arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Són 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'art. 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Quota tributària
Els drets s'exigeixen en la quantia i sobre les espècies que assenyala la tarifa següent:
TARIFES PER TREBALLS I DISTRIBUCIÓ DE CANALS:
ESPÈCIE
Preu kg./canal
Preu unitari
Vedella......................................................................................... 0,1833€................... 40,9266€
Equí ............................................................................................. 0,2201€................... 47,6870€
Porc ............................................................................................. 0,1540€................... 11,3965€
Porca ........................................................................................... 0,2054€................... 14,7650€
Corder.......................................................................................... 0,4108€................... 5,0586 €
Ovella........................................................................................... 0,3300€.................... 5,6924€
Cabrit ............................................................................................................................. 4,0962€
Porcell............................................................................................................................. 5,4929€
Despulles ...................................................................................................................... 11,8073€
Ports a Xàtiva.................................................................................................................. 0,1248€
Ports fora de Xàtiva ........................................................................................................ 0,1394€
Ports corder a Xàtiva ..................................................................................................... 1,6901€
Ports corder fora de Xàtiva ............................................................................................. 1,8662€
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TARIFES PER SERVEIS SANITARIS
SUBPRODUCTES:
UNITAT + KG/UNITAT
Preu unitat
preu kg./canal
Vedella.......................................................................................... 0,8216...................... 0,0235
Boví > 24 mesos ........................................................................... 1,4788...................... 0,0423
Equí .............................................................................................. 0,0200
Porcí .............................................................................................. 0,0827...................... 0,0176
Corder........................................................................................... 0,2944...................... 0,0775
Ovella............................................................................................ 0,0904
Materials específics de risc
Preu unitat
Vedella........................................................................................................................... 18,6969
Boví > 24 mesos ............................................................................................................ 19,4011
Boví > 24 mesos, espinada............................................................................................ 16,3497
Oví .................................................................................................................................. 0,1643
Oví > 24 mesos............................................................................................................... 1,9249
BAIXES TRANSPORT QUADRA
Preu unitat
Boví.............................................................................................................................. 316,8963
Equí ............................................................................................................................. 229,2569
Porcí ............................................................................................................................ 28,9197
Oví – cabrum ............................................................................................................... 22,3001
Art. 6è. Meritació.
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan entren els animals a l'escorxador.
Art. 7è. Declaració i ingrés.
1. Els subjectes passius interessats en què hom els preste el servei ho sol·licitaran
directament al cap del servei.
2. Una vegada prestat el servei, es practicarà la liquidació procedent i es notificarà per a
l'ingrés directe en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Art. 8è. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions que
corresponguen en cada cas, regeix l'art. 77 i següents. de la Llei General Tributària.
Article 9è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2006 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Taxes per l'aprofitament especial de les instal·lacions del mercat a l'engròs.
Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.u), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'aprofitament especial de les instal·lacions
del mercat a l'engròs que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei
Art. 2n. L'exacció regulada té naturalesa de taxa per aprofitament especial que consisteix en
l'ús de les instal·lacions per a la realització d'actes públics del mercat a l'engròs.
Art. 3r. El fet imposable o pressupost de naturalesa econòmica consisteix en l'ús temporal de
les instal·lacions del mercat a l'engròs per activitats que s'autoritzen abenefici de persones o
entitats.
Art. 4t. L'obligació de contribuir naix per la naturalesa de l'ús de les instal·lacions.
Han de pagar les persones físiques o jurídiques a les quals s'autoritza l'ús de les instal·lacions
del mercat a l'engròs.
Art. 5è. Liquidació i recaptació.
Hom pot utilitzar qualsevol dels sistemes autoritzats per la llei.
Art. 6è. El consum d'energia elèctrica per a serveis generals (enllumenat, etc.) va a compte de
l'Ajuntament, no el de cada parada, que va a càrrec dels diferents titulars.
Art. 7è. Les quotes que cal pagar són les següents:
Llotja núm. 1 per llaurador/setmana. ............................................................................... 10,50 €
Per l’ús de les instal·lacions la Junta Administrativa abonarà
a l’Ajuntament la quantitat anual de ......................................................................... 20.352,12 €
Art. 8è. En tot alló que no preveu aquesta ordenança regeixen les Normes de Funcionament i
Règim Interior del Mercat a l'engros de Xàtiva, aprovades pel ple el 15 de juliol de 1985.
Article 9è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2003 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Taxa sobre les parades de venda als mercats i ambulant per la via pública.
Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.3.n), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'Ajuntament estableix la taxa sobre les
parades públiques de venda als mercats i ambulància per la via pública que es regeix per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol
III de la susdita llei
Art. 2n. Aquesta ordenança, d'aplicació dins tot el terme municipal de Xàtiva, regula la venda
que es fa al mercat a la menuda durant cada dia de la setmana.
També és d'aplicació a la venda feta els dimarts i els divendres de cada setmana a l'entorn del
mercat a la menuda i carrers adjaccents, i també als camions-botiga o qualsevol altre mitjà en
punts aïllats de la via pública.
Art. 3r. L'Ajuntament, per causa d'interès general, pot disposar el trasllat de les parades de
venda a altres llocs, la reduccó del nombre de punts de venda i àdhuc llur total supressió
sense que done lloc a cap indemnització.
Art. 4t. El nombre de parades de venda pot incrementar-se d'acord amb les necessitats de la
població sempre previ estudi que comporte aquestes necessitats.
Art. 5è. Les autoritzacions es donen prèvia sol·licitud de l'interessat. En les sol·licituds ha de
constar:
- Nom i cognoms del sol·licitant.
- Número de DNI.
- Número d'inscripció en el Registre General de Comerciants i Comerç.
- Domicili habitual.
- Articles que hi vol vendre.
- Descripció d'instal·lacions o sistemes de venda.
- Metres que necessita.
Art. 6è. Adjunt a la sol·licitud a què fa referència l'article anterior, ha d'aportar els documents
següents:
a) Alta en el Registre General de Comerciants i Comerç.
b) Títol acreditatiu de l'alta en l'epígraf corresponent a la llicència fiscal d'activitats comercials i
industrials.
c) Alta i rebut d'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social.
d) Dues fotografies mida carnet.
e) Carnet de manipulador d'aliments, si s'escau.
Art. 7è. Quan el sol·licitant és llaurador, els documents que haurà d'aportar seran els
següents:
a) Rebut de la contribució rústica o contracte d'arrendament.
b) Declaració jurada o promesa que els articles que vendrà són de producció pròpia.
 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 67/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

c) Relació de les explotacions agrícoles i dels productes que s'hi conreen.
d) Alta i rebut de l'ingrés de les cotitzacions de la Seguretat Social en el Règim Especial
Agrari.
Art. 8è. Rebuda la sol·licitud i la resta de documents, se sotmetrà als informes següents:
1. Informe de la Delegació de Mercats on es considere el benefici que pot aportar a la
població la saturació de l'oferta comercial, el grau d'equilibri del mercat i la professionalitat del
sol·licitant.
2. Informe del sanitari local corresponent quan es tracte d'articles d'alimentació, on es
dictamina si acompleix les condicions establertes en la reglamentació tècnico-sanitària
aplicable.
L'Alcaldia, examinada la documentació aportada i atesos els informes fets, resoldrà autoritzar
o denegar la sol·licitud.
Art. 9è. A tots els venedors autoritzats se'ls expedirà un carnet d'identificació on constarà,
adjuntes a la fotografia del titular, les dades següents:
- Nom i cognoms.
- Número de Registre de Comerciants.
- Període de validesa del permís de venda.
- Articles autoritzats, especificant-hi, si s'escau, si es tracta de collites pròpies.
- Número de la parada assignada i metres que n'ocupa.
Art. 10. La venda de productes alimentaris, amb l'excepció de fruites i verdures, s'ha de fer
amb totes les garanties higièniques i sempre seguint les instruccions que indiquen els
veterinaris o l'autortitat sanitària corresponent.
En cap cas, hom autoritzarà la venda dels articles següents:
1. Carn, caça, peix i refrigerats i congelats.
2. Productes derivats de la llet en estat fresc.
3. La resta que a judici de l'autoritat sanitària impliquen risc per a la salut dels consumidors.
Queda prohibida la venda de productes alimenticis de tot tipus, fora de les instal·lacions de
l’edifici del Mercat Municipal, o els establiments autoritzats.
Art. 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i divendres, reporta, per
metre lineal i trimestre, la quantitat de 22€. El pagament de les taxes es farà exclusivament
per mitjà de domiciliació bancària, per la qual cosa els titulars del lloc estan obligats a
subministrar les dades pertinents per a la seua tramitació.
Per al Mercat municipal s'estableix una tarifa anual de 5.142€ que es distribuirà entre les
parades atenent al criteri següent:
El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global de la parada i l'altre 50% en funció
dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.
Art. 12. L'hora límit d'accés dels vehicles al mercat ambulant, per part dels venedors, per a
ocupar l'espai assignat, són les vuit del matí.
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Posat cas de presentar-s'hi posteriorment, l'encarregat del mercat li deixarà col·locar-se en un
altre lloc si és facticle i, de no ser-ho, no li permetrà d'instal·lar-s'hi, sense que això done dret
al desembors de la taxa meritada.
La venda conclou a les catorze hores i ha de deixar l'espai lliure i expedit al trànsit a les 14.30
hores.
Art. 13. Els venedors han d'estar en possessió de les factures o els albarans que acrediten la
procedència de les mercaderies i presentar-los a requeriment de l'autoritat competent.
La manca o negativa a presentar-los pot donar lloc a la qualificació de no identificat i es
procedirà a la detenció fins que s'identifique llur procedència, per a la qual cosa tindrà quinze
dies de termini, llevat que es tracte d'articles peribles, on és redueix el nombre de dies per tal
d'evitar el deteriorament.
Finalitzat aquest termini i previ informe facultatiu hom li donarà la destinació que es crega més
convenient.
Art. 14. L'autorització és personal i intransferible.
Només poden exercir l'activitat en nom del titular, la dona i els fills, acreditats i autoritzats amb
el carnet oportú expedit a l'efecte i s'haurà d'exhibir a requeriment de l'agent de l'autoritat i
podrà ser retirat i anul·lat si és en poder de qualsevol altra persona que no és l'autoritzada.
Art. 15. Els venedors estaran obligats a complir escrupulosament aço:
- Mantenir l'ordre i la netedat de l'espai adjudicat i abstenir-se de llençar fem i deixalles fora
dels llocs expressament assenyalts a l'efecte.
- Ocupar l'espai adjudicat sense excedir els límits.
- Tots els productes exposats a la venda han de dur el preu en lloc visible.
- Quan la venda no es fa per unitats, s'han d'utilitzar bàscules contrastades com cal,
col·locades de forma que l'operació de pes siga visible pel client.
L’Autorització queda supeditada a la correcta utilització del lloc, la falta d’assistència sense
prèvia notificació al responsable municipal durant quatre setmanes consecutives, donarà lloc
a la baixa inmediata sense més tràmit.
Art. 16. Les infraccions disposades en aquesta ordenança són sancionades d'acord amb la
normativa vigent i el que preveuen la Llei de la Generalitat valenciana 8/86, de 29 de
desembre, i el Decret 1.945/83, que regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa
dels consumidors i producció agroalimentària, prèvia instrucció de l'expedient corresponent,
classificant-se en:
Lleus: discusións i escandalos lleus, la falta de neteja, no cumplir l'horari, la no colocacio dels
preus.
Greus: la reincidència d'infraccions lleus, no facilitar als funcionaris l'informació requerida o
facilitar-la de manera inexacta, no col·locar el permís municipal, ofendre de paraula i fets al
public i/o funcionaris, els altercats que produisquen escandalos, la informació que produixca
engany, qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte, l'absència injustificada al llarg de
quatre setmanes, la venda de mercancies distintes a les que figuren en l'autorització.
Molt greus: la reincidència de faltes greus, els danys causats en les instalacions dolosament,
la venda practicada fora de les mesures, permaneixer al lloc persona distinta del titular sense
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autorització per l'Ajuntament, no dispossar en el lloc de venda de les factures i documents del
génere de venda, entregar documentació falsa, no dispossar de la corresponent autorització,
qualsevol agressió física entre venededors, al públic i/o funcionaris municipals o autoritats
(Sanció; des de la suspensió del permís fins perdre l'autorització del lloc de venda).
Art. 17. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada
o derogada exprament.
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Taxa per llicències urbanístiques.
Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.h), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'Ajuntament estableix la taxa per llicències
urbanístiques que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei
Art. 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa d'activitat municipal, tècnica i administrativa encaminat
a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què fa referència l'art. 178 de la Llei sobre
Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós aprovat pel R.D. 1.346/76, de 9 d'abril, i que
s'han de fer al terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia
previstes en la Llei del Sòl susdita i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi.
Ademés constitueix el fet imposable, la primera ocupació de l'edifici de nova planta o
ampliació.
Art. 3r. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què fa
referència l'art. 33 de la Llei General Tributària que siguen propietàries o pesseïdores o, si
s'escau, arrendataries dels immobles on es projecta realitzar o es realitzen les contribucions o
instal·lacions o s'executen les obres.
2. En qualsevol cas, tenen la condició de substituts del contribuent els constructors i
contractistes de les obres.
Art. 4t. Responsables.
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques a què fan referència els arts. 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors i
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'art. 40 de la Llei General Tributària.
Art. 5è. Base imposable.
Constitueix la base imposable el cost real i efectiu de les obres, instal·lacions o construccions
Art. 6è. Quota tributària.
1.- La quota tributària a exigir es determinarà en funció d’aplicar al cost real i efectiu de l’obra
el percentatge del ............................................................................................ 0,5%
Amb un mínim de 32 € per a les obres menors i nucli antic i de 165 € per a l’obra major.
2. Donat el cas de desistiment fet pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència,
les quotes que s'hauran de liquidar seran les que assenyala el número anterior sempre que
l'activitat municipal s'haja iniciat de fet.
3. El cost del material gràfic, documental, etc., també com l'import dels anuncis públics
augmentarà la quantitat resultant per concessió de la llicència urbanística.
4. Expedició de documents:
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L'expedició de certificats urbanístics i cadastrals a sol·licitud de l'interessat donarà dret al
cobrament de les tarifes que s'assenyalen a continuació:
Certificats urbanístics
11,75
Certificats cadastrals
3,95
En la instància de sol·licitud haurà d’adjuntar-se justificant d'haver realitzat l'ingrés.
5. En la primera ocupació d'habitatges la quota que caldrà satisfer serà la resultant d'aplicar el
6,5 % de l'impost sobre construccions.
6. En la segona ocupació de vivenda s’expedirà la llicència de segona ocupació i caldrà
satisfer el preu de 0,26 € per metre quadrat de superfície útil de vivenda.
Art. 7è. Exempcions i bonificacions.
Estan bonificades en un 50% les obres de rehabilitació que es realitzen en al nucli antíc.
Art. 8è. Meritació.
1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entén iniciada l'activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan les obres s'han iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la
taxa es meritarà quan s'iniciarà efectivament l'activitat municipal encaminada a determinar si
l'obra és autoritzable o no, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que
hom puga instruir per a l'autorització de les obres o llur demolició si no són autoritzables.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nata, 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.
Art. 9è. Declaració.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran prèviament al
Registre General la sol·licitud corresponent, acompanyada del certificat visat pel Col·legi
Oficial corresponent amb especificació detallada de la naturalesa de l'obra i lloc
d'emplaçament on constarà l'import estimat de l'obra, els amidaments i la destinació de
l'edifici.
2. Quan es tracte de llicència per a els actes en qué no és exigible la formulació del projecte
subscrit pel tècnic corresponent a la sol·licitud s'acompanyarà pressupost de les obres que
s'hauran de fer i també una descripció detallada de la superfície afectada, nombre de
departaments, materials que es faran servir i, en general, de les característiques de l'obra o
acte les dades del qual permeten comprovar el seu cost.
3. Si després de formulada la sol·licitud de llicència es modifica o amplia el projecte s'haurà de
fer avenent a l'Administració municipal, i acompanyar el nou pressupost o el reformat i, si
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Art. 10. Totes les liquidacions fetes seran notificades al subjecte passiu substitut del
contribuent perquè ingresse directament a la caixa municipal utilitzant els mitjans de
pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 72/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Art. 11. Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i també de les sancions que
corresponen en cada cas, regeix l'art. 77 i ss. de la Llei General Tributària.
Art. 12. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals
TÍTOL I: Normes generals en matèria tributària
CAPITOL I Principis generals
Art. 1r. Aquesta ordenança fiscal general té com a finalitat establir els principis bàsics i les
normes de gestió, recaptació i inspecció comunes a totes les exaccions que constitueixen el
règim fiscal d'aquesta entitat local, i es dicta fent ús de la potestat reglamentària especifica
que li atribueix l'art. 106.2 LRBRL i d'acord amb el sistema de fonts establert en l'art. 5.E de
l'esmentada Llei bàsica. Les normes d'aquesta ordenança es consideren part integrant de les
ordenances dels tributs propis, en tot allò que no hi estiga especialment regulat.
Art. 2n. Ambit d'aplicació
Aquesta ordenança fiscal general obliga:
a) Ambit territorial: en tot el territori del terme municipal
b) Ambit temporal: des de l'aprovació fins a la modificació o derogació.
c) Ambit personal: a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i
obligacions fiscals i també als ens col·lectius que sense personalitat jurídica són capaços de
tributació per ser centre d'imputació de rendes, propietats o activitats, segons el que estableix
d) A'art. 33 de la Llei General Tributària.
Art. 3r. Interpretació de les ordenances
1. Exercint-se la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària per mitjà de
les ordenances fiscals, que regulen els seus tributs i el de l'ordenança general de recaptació i
inspecció, el Ple en pot dictar disposicions interpretatives i aclaratòries.
2. No s'admet l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit del fet
imposable o el de les exempcions o bonificacions.
3. Pe evita el frau de la llei s'entén, a l'efect del número anterior, que no esisteix extensió del
fet imposable quan s'agreuge fets realitzats amb la finalitat provada d'eludir el tribut, sempre
que produeixen un resultat equivalent al que es deriva del fet imposable. Per a declarar que
existeix el frau de llei cal un expedient de l'Administració que aporte la prova corresponent i
concedesca audiència a l'interessat.
Art. 4t. S'exigeix l'exacció amb la vertadera naturalesa jurídica i econòmica del fet imposable.
CAPITOL II: Elements de la relació tributària
Art. 5è. El fet imposable
1. El fet imposable és el pressupsot de naturalesa jurídica o econòmica fixat en la Llei i
ordenança fiscal corresponents, si s'escau, per a configurar cada exacció i la realització de la
quan origina el naixement de l'obligació de contribuir.
2. Les ordenances dels respectius tributs completen, si s'escau, la determinació concreta del
fet imposable mitjançant l'esment dels supòsits de no subjecció, com també les condicions en
què naix l'obligació de contribuir.
Art. 6è. Subjecte passiu
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En tot allò relatiu al subjecte passiu (principis generals, responsables del tribut, capacitat
d'obrar i domicili fiscal), s'atèn al que disposen els arti. 30 al 46 de la Llei General Tributària i a
les modificacions que amb posterioritat puguen promulgar-se sobre aquestes matèries.
Especialment, i pel que fa al domicili fiscal, quan no s'efectua la preceptiva declaració del
domicili dins el terme municipal, tenen la consideració de representants dels titulars de la
propietat o activitat econòmica.
a) Els administradors, apoderats o encarregats dels propietaris de béns o titulars d'activitats
econòmiques.
b) Si de cas hi manca, els masovers, arrendataris o parcers de finques rústiques, quan els
seus propietaris o administradors no resideixquen al terme municipal.
c) Els llogaters de finques urbanes, quan cadascuna d'elles estigen llogada a una sola
persona i no residés en la localitat l'amo, administrador o encarregat.
Art. 7è. Base del gravamen
S'entén per base de gravamen, la qualificació del fet imposable com a mòdul d'imposició a
l'efecte de fixar el deute tributari mitjançant l'aplicació d'una tarifa o d'una quantitat fixa
assenyalada en cada cas.
Art. 8è. El règim d'estimació directa o indirecta que és d'aplicació respecte de la determinació
de les bases tributàries, es regirà pel que disposen els art. 48, 50 i 51 Llei General Tributària, i
s'estableix en l'ordenança pròpia de cada exacció els mitjans i mètodes per determinar la base
imposable dins els règims expressats.
CAPITOL III: Deute tributari
Art. 9è. 1. El deute tributari és la quantitat que el subjecte passiu deu a l'Administració
integrada per la quota tributària i incementada, si s'escau, amb els conceptes següents:
a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes.
b) L'interès de demora, que serà l'interès legal dels diners vigent el dia que comença el guany
d'aquest, i s'incrementa en 25%, tret que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat establesca
un altre de diferent.
c) El recàrrec de ajornament, fraccionament o pròrroga, fixat en el deu per cent.
d) El recàrrec d'urgència que és del 20%.
e) Les sancions pecunàries de caràcter fiscal.
2. L'interès de demora s'aplica:
a) Als ajornaments, fraccionaments i pròrrogues que es concedeixen per al pagament del
deute.
b) A les infraccions greus.
3. Quan la Inspecció de Tributs o el servei municipal corresponent que té atribuït aquesta
comesa, no ha apreciat l'existència d'infraccions tributàries, computarà els interessos de
demora des del dia d'acabament del termini voluntari de pagament fins a la data de l'acta.
Quan concorren infraccions tributàries greus, seran exigibles interessos de demora pel temps
transcorregut entre l'acabament del termini voluntari de pagament i el dia en què se sancionen
les infraccions.
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Art. 10. Determinació de la quota
La quota és determinada:
a) Per la quantitat fixa, assenyalada a l'efecte en l'ordenança coresponent com a mòdul de
tributació.
b) Mitjançant tarifes establertes en les ordenances pròpies de cada tribut, que s'aplicaran
sobre la base de gravamen.
c) S'aplica al valor base d'imposició el tipus de gravamen que correspon.
d) Globalment en les contribucions especials, per al conjunt dels que estan obligats a
contribuir, pel tant per cent de es despeses de les obres i instal·lacions que s'imputa a l'interès
particular,i es distribuirà la quota global entre els subjectes passius, d'acord amb mòduls que
es fixen.
Art. 11. 1. Per a la determinació de la quantia de les taxes cal tenir en compte criteris genèrics
de capacitat econòmica que responguen a paràmetres objectius de titularitat o gaudiment
efectiu de renda i patrimoni dels subjectes obligats a satisfer-los.
2. Les quantitats fixes o els percentatges sobre la base referits a categories vials, seran
aplicats d'acord amb l'índex fiscal de carrers aprovats per l'Ajuntament, amb caràcter general
o per a cada tribut en especial.
Art. 12. El deute tributari s'extingeix, totalment o parcial, segons els casos, per:
a) Pagament
b) Prescripció
c) Compensació, segons el que estableix l'art. 68 de la Llei General Tributària i l'art. 109 de la
Llei de Bases de Règim Local.
d) Condonació
e) Insolvència provada del deutor
Art. 13. Del pagament
Pel que fa al pagament dels deutes tributaris regeix, en general, el que preveu en el títol II,
capítol V, secció 2a, de la Llei General Tributària i el que preveu en el títol III d'aquesta
ordenança.
Art. 14. De la prescripció
1. Prescriuen als quatre anys els drets i accions següents:
1.1 En favor dels subjectes passius:
a) El dret de l'Administració per a determinar el deute tributari mitjançant l'aportuna liquidació,
aquest termini comptat des del dia del guany o, si s'escau, des del dia en què finalitza el
termini reglamentari per tal de presentar la declaració o l'autoliquidació corresponent.
b) L'acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats, comptat des de la data en
què finalitza el termini de pagament voluntari.
c) L'acció per a imposar sancions trubutàries, comptat des del moment en què es cometen les
respectives infraccions.
1.2 En favor de l'Administració: el dret a la devolució d'ingressos indeguts, comptat des del dia
en què es va realitzar aquest ingrés.
2. Els terminis de prescripció a què es refereix l'apat. 1.1 del número anterior s'interromp:
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a) Per qualsevol acció administrativa amb coneixement formal del subjecte passiu que
condueix al reconeixement, regularització, inspecció, assegurança, comprovació, liquidació i
recaptació de l'exacció produïda per cada fet imposable.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe; Quan per culpa
imputable a la mateixa Administració, aquesta no resolga dins el termini marcat per la
legislació vigent el període de prescripció, tornarà a computar-se a partir del moment en què
s'haja d'entendre transcorregut aquest termini.
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu que condueix al pagament o liquidació del deute
tributari.
Per al cas de l'apat. 1.2 del núm. 1 anterior, el temini de prescripció s'interromprà per
qualsevol acte fefaent del subjecte passiu que pretenga la devolució de l'ingrès indegut o per
qualsevol acte de l'Administració en què hom reconeix l'existència.
3. La prescripció s'aplica d'ofici, sense necessitat que la invoque o exepcione el subjecte
passiu.
Art. 15. De la condonació
Els deutes tributaris sols poden ser objecte de condonació, rebaixa o perdó d'acord amb Llei,
en la quantia i amb els requisits que en aquesta es determine.
Art. 16. Insolvència provada del deutor
Els deutors tributaris que no han pogut fer-se efectius per insolvència provada del subjecte
passiu i la resta de responsables, es declararan provisionalment estingits en la quantia
procedent, mentre no es rehabiliten dins el termini de prescripció. Si després que el termini ha
vençut no s'ha rehabilitat el deute, aquest quedarà definitivament extingit.
CAPITOL IV: Les infraccions tributàries i llur sanció
Art. 17. El concepte d'infracció tributària, classes i tipificació, sancions aplicables i òrgans
competents per a la seua imposició, graduació, quantia i condonació, si s'escau, i la resta de
conseqüències jurídiques en matèria d'infraccions tributàries les regulen els arts. 77-89 de la
Llei General Tributària vigent i el RD 2.631/85, de 18 de desembre, sobre procediment per a
sancionar les infraccions tributàries, amb les peculiaritats que s'assenyalen en els articles
següents.
Art. 18. Concepte
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades en les lleis.
2. Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques que realitzen les accions o
omissions tipificades d'infrancions en les lleis i, en particular, aquelles a les quals es refereix
l'apat. 3r. de l'art. 77 de la Llei General Tributària.
Art. 19. Classes d'infraccions tributàries
Les infraccions tributàries podran ser simples o greus.
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Art. 20. 1. Constitueixen infraccions simples l'incompliment d'obligacions o deures tributaris
exigits a qualsevol persona, siga o no subjecte passiu, per raó de la gestió dels tributs i quan
no constituesquen infraccions greus.
2. Dins els límits establerts per la llei, les ordenances dels tributs poden especificar supòsits
d'infraccions simples, d'acord amb la naturalesa i les característiques de la gestió de
cadascun d'ells.
Art. 21.Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) Deixar d'ingressar, dins els terminis reglamentaris assenyalats, la totalitat o part del deute
tributari, dels pagaments a compte o fraccionats, com també les quantitats retingudes o que
hagen hagut de retenir.
b) Gaudir o obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions.
c) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives que cal deduir o
compensar en les bases o en la quota en declaracions pròpies o d'altres.
Art. 22. Sancions
Les infraccions tributàries són sancionades, segons els casos, mitjançant multa pecuniària
fixa o proporcional, i són acordades i imposades per l'òrgan que ha dictat l'acte administratiu
pel qual es practique la liquidació tributària.
Art. 23.Les sancions tributàries són graduades atenent a cada cas concret a:
a) La bona o mala fe dels subjectes infractors.
b) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
c) La sanció repetida d'infraccions tributàries.
d) La resistència negativa o obstrucció a l'acció investigadora de l'Administració tributària.
e) El compliment espontani de les obligacions o deures formals i el retard en aquest.
f) La transcendència per a l'eficació de la gestió tributària de les dades, informes o
antecedents no facilitats i, en general, l'incompliment de les obligacions formals, pel que fa a
les comptables o registrals i de col·laboració o informació a l'Adminsitració tributària.
g) La quantia del perjudici econòmic ocasionat a l'hisenda municipal.
h) La conformitat del subjecte passiu o del responsable a la proposta de liquidació que li és
formulada.
Art. 24. Límit de les sancions
1. Cada infracció simple és sancionada amb una multa de 1.000 a 150.000 PTA, tret del que
disposa els supòsits especials inclosos l'art. 83 de la Llei General Tributària.
2. Les infraccions tributàries greus són sancionades amb multa proporcional de la meitat al
triple del deute tributari. Així mateix són exigibles interessos de demora pel temps
transcorregut entre la finalització del termini voluntari de pagament i el dia en què són
sancionades les infraccions.
Art. 25. Condonació de sancions
Per causes justificades mitjançant expedient instruït a l'efecte, les multes imposades en
concepte de sancions tributàries, poden reduir-se o deixar sense efecte mitjançant
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condonació graciable amb respecte, en qualsevol cas, del que disposa la normativa tributària
vigent.
La condonació graciable la concedeixn discrecionalment els òrgans resolutius de la corporació
municipal, amb els límits següents:
a) Per la Presidència, quan l'import de la sanció no excedeix de 601,01 €.
b) Pel ple, les superiors a 601,01 €.
Cal, en qualsevol cas, la prèvia sol·licitud dels subjectes passius o responsables del tribut, i
que aquests renuncien expressament a l'exercici de tota acció d'impugnació corresponent a
l'acte administriu pel qual s'aprova la liquidació que inclou, de la qual deriva la sanció
tributària, la condonació no pot aplicar-se a les persones que són reincidents, tret que
concórreguen circumstàncies excepcionals que l'òrgan resolutori considera acceptable per tal
d'atorgar el benefici.
CAPITOL V: Règim de previssió d'actes en via administrativa i recursos
Art. 26. Pel que fa a la revisió d'actes en matèria de gestió tributària i de recursos sobre actes
d'aplicació i efectivitat dels tributs locals, es regeix el que disposa l'art. 14 del text refòs de la
Llei d’Hisendes Loclas, relacionada amb els arts. 108, 110 i 113 de la Llei 7/85 vigent, de 2
d'abril.
Art.27. Contra els actes de les entitats locals sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals, pot
formular-se, davant l'òrgan que els va dictar, el corresponent recurs de reposició previ al
contenciós administratiu en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació
expressa o exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents: contra
la denegació d'aquest recurs els interessats podeninterposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos si la denegació és expressa i d'un any si és tàcita a comptar des
de la data d'interposició del respectiu recurs de reposició.
Art. 28. Els interessats poden interposar directament el recurs contenciós administratiu contra
els actes que posen fi a les reclamacions formulades en relació amb els acords d'aquesta
corporació, en màteria d'imposició de tributs i aprovació i modificació d'ordenances fiscals, en
el termini de dos mesos comptadors des de la publicació d'aquests en el Butlletí Oficial de la
Província.
Art. 29. El règim de suspensió d'actes i acords sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals és
el fixat per l'art. 14 del text refòs de la Llei d'Hisendes Locals.
Art. 30.L'Administració pot rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat,
i sempre que no hagen transcorregut cinc anys des que es va dictar l'acte objecte de
rectificació, els errors materials o de fet, també com els aritmètics.
TITOL II: Normes de gestió tributària
Art. 31. Ambit i caràcter de la gestió
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1. La Gestió de les exaccions comprèn totes les actuacions necessàries per tal de determinar
el deute tributari i la seua recaptació.
2. Els actes de determinació de les bases i deutes tributaris gaudeixen de presumpció de
legalitat que sols pot destruir-se mitjançant revisió, revocació o anul·lació practicades d'ofici o
per raó dels recursos pertinents.
3. Aquests actes són immediatament executius, tret que una disposició establesca
expressament el contrari.
Art. 32. Les consultes
1. Els subjectes passius poden formular a l'Administració consultes degudament
documentades pel que fa al règim o a la classificació tributària que, en cada cas, els
correspon. La constestació té caràcter d'informació i no el de l'acte administratiu, i no vincula
l'Administració ni l'administrat, tret dels supòsits prevists en l'art. 107,2 de la Llei General
Tributària.
2. Tanmateix, el subjecte passiu que, dins el termini, compleix amb les obligacions tributàries
d'acord amb la contestació que a la seua consulta dóna l'Administració, no incorrerà en
responsabilitat si la consulta va reunir els requisists següents:
a) Que haja comprès tots els antecedents i circumstàncies necessàries per a la formació del
judici de l'Administració.
b) Que aquells antecedents i circumstàncies no hagen patit alteració posterior; i
c) Que hajagués formulat la consulta abans de produir-se el fet imposable o dins el termini
concedit per a la seua declaració.
3. L'exenció de responsabilitat cessa quan es modifica la legislació aplicable i no impedeix, en
cap cas, l'exigència d'interessos de demora a més a més de les quotes, imports o recàrrecs
pertinents.
4. Els interessats no poden iniciar cap recurs contra la contestació, encara que puden fer-ho
posteriorment contra l'acte administratiu basat en aquesta.
5.Correspon al president de l'entitat local l'evacuació de les consultes regulades en aquest
article.
Art. 33. Iniciació de la gestió tributària
La gestió dels tributs s'inicia:
a) Per declaració o iniciativa del subjecte passiu.
b) D'ofici.
c) Per actuació investigadorra.
d) Per denúncia pública.
Art. 34. Declaració Tributària
1. És considerada declaració tributària tot document pel qual es manifesta o reconeix que
s'han donat o produït les circumstàncies o elements d'un fet imposable. S'entén també com
aquesta declaració la presetanció del document què conté o constitueix un fet imposable.
2. En cap cas, s'exigeix que les declaracions fiscals es formulen sota jurament o promesa.
3. Al temps de la presentació es donarà als interessats un rebut acreditatiu d'aquesta, i podrà
servir a aquests efectes el duplicat de la declaració.
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Art. 35. Obligatorietat de la seua presentació
És obligatòria la presentació de la declaració dins els terminis determinats en cada ordenança
particular, i en general, dins el termini de trenta dies comptadors des de l'endemà a aquell en
què es produeix el fet imposable. La no presentació dins el termini és considerada com a
infracció simple i sancionada com a tal.
Art. 36. Efecte de la presentació
1. La presentació de la declaració davant l'Administració no comporta acceptació o
reconeixement de la procedència del gravamen.
2. L'Administració pot recaptar declaracions i l'ampliació d'aquestes, com també la subsanació
dels defectes observats quan siga necessari per tal de liquidar l'exacció i per la seua
comprovació.
Art. 37. Liquidació del deute tributari
Determinades les bases imposables, la gestió continuarà mitjançant la pràctica de la liquidació
per tal de fixar el deute tributari l'aprovació del qual correspon, tret si la disposició legal
expressa el contrari, al president de l'entitat local.
Art. 38. Tipus de liquidacions
1. Les liquidacions són provisionals o definitives.
Tenen la consideració de definitives:
a) Les practicades prèvia investigació administrativa del fet imposable i comprovació de la
base de gravamen, tant si hi ha liquidació provisional o no.
b) Aquelles que no han estat comprovades dins el termini de prescripció.
2. Fora dels casos que s'indica en el número anterior, les liquidacions tenen caràcter de
provisionals, siguen a compte, complementàries, caucionals, parcials o totals, com també les
autoliquidacions.
Art. 39. Comprovació a l'efecte de la liquidació
1. L'Administració no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades consignades en les
declaracions dels subjectes passius. Amb aquesta finalitat, l'Administració comprova, en
practicar les liquidacions, tots els actes, elements i valoracions consignades en les
declaracions tributàries per mitjà de la seua activitat d'investigació regulada en el Títol IV
d'aquesta ordenança.
2. L'augment de base tributària sobre aquella que resulta de la comprovació de les
declaracions s'ha de notificar al subjecte passiu, amb expressió concreta dels fets i elements
addicionals que la motiven, conjuntament amb la liquidació que es practique.
Art. 40. Notificació de la liquidació
1. Les liquidacions són notificades als subjectes passius amb expressió:
a) Dels elements essencials d'aquestes.
b) De les mesures d'impugnació que puguen ser exercitades, amb indicació de terminis i
òrgans davant els quals s'han d'interposar.
c) Del lloc, termini i forma com ha de ser satisfet el deute tributari.
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2. Les notificacions defectuoses tenen efecte a partir de la data en què el subjecte passiu es
dóne expressament per notificat, interposa el recurs pertinent o efectua l'ingrés del deute
tributari.
3. Tenen efecte pel transcurs de sis mesos les notificacions practicades personalment als
subjectes passius que tot i contenir el text íntegre de l'acte han omés algun altre requisit, tret
que s'haja fet protesta formal dins d'aquest termini en sol·licitud que l'Administració rectifique
la deficiència.
Art. 41. Padró o matrícula de contribuents
1.Poden ser objecte de padró o matrícula de contribuents els tributs en què per llur
naturalesa, la realització del fet imposable té caràcter periòdic.
2. Els subjectes passius estan obligats a fer avinent a l'Administració, dins el termini de trenta
dies hàbils següents a aquell en què es produeix, tota modificació sobrevinguda que pot
originar alta, baixa o alteració en el padró.
3. Les altes es produeixen:
a) Per declaració del subjecte passiu.
b) D'ofici o per l'acció investigadora de l'Administració. Tenen efecte les altes des de la data
que es practiquen o en altra que, per disposició de cada ordenança particular, naix l'obligació
de contribuir.
4. Les baixes han de ser sol·licitades pels subjectes passius i, després de ser comprovades,
produeixen, si s'escau, la definitiva eliminació del padró, amb efecte a partir del període
següent a aquell en què han estat presentades, tret les excepcions que s'estableixen en cada
ordenança particular.
Art. 42. Aprovació, exposició al públic i reclamacions dels padrons.
1. Els padrons o matrícules se sotmeten cada exercici a l'aprovació de la Presidència i
s'exposen al públic a l'efecte d'examen, reclamació i correcció de dades per part dels
legítimament interessats, durant el termini de quinze dies.
2. L'exposició al públic es realitza fixant l'edicte en el tauler d'anuncis de la casa consistorial i
se n'inserta còpia en el Butlletí Oficial de la Província.
Art. 43.L'exposició al públic dels padrons i matrícules que contenen la quota tributària
produeix l'efecte de notificació de la corresponent liquidació, i els interessats poden interposar
recurs de reposició contra aquesta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la
data de finalització del període d'exposicio pública.
Art. 44. Caràcter de registre públic
El padró o matrícula de contribuents té la consideració d'un registre permanent i públic, que
pot dur-se mitjançant qualsevol procediment, fins i tot mecànic, que l'entitat local acorde
establir. En els casos en què existeix fitxer o registre informatitzat, aquells que tenen la
condició d'interessats, segons la Llei de Procediment Administratriu, tenen dret a consultar-lo i
a obtenir certificacions sobre llurs dades, les quals tindran el mateix valor que les lliurades a
partir dels fitxers tradicionals de la liquidació i recaptació de tributs
Art. 45. Caràcter de registre públic
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1. Pot refondre's la liquidació i la recaptació de les exaccions que afecten a un mateix subjecte
passiu.
2. La refosa requeix els requisits següents:
2.1. Pel que fa a la liquidació han de constar-hi les bases i els tipus de quotes de cada
concepte, amb la qual cosa queden determinades i individualitzades cadascuna de les
liquidacions que es refonen.
2.2. Pel que fa a la recaptació, han de constar per separat les quotes relatives a cada
concepte, la suma del qual determina la quota refosa que cal exaccionar mitjançant el
document únic.
3. Les quotes relatives a cada concepte tributari poden ser recurrides de forma independent
respecte de la quota refosa i és d'aplicació amb aquest efecte el règim general de suspensió i
recurs.
Art. 46. Quotes la gestió de les quals resulta antieconòmica per als interessos municipals.
1. Deixen de liquidar-se, són anul·lades d'ofici o són baixa, segons la situació del seu procés
respectiu de gestió, aquelles quotes que pel seu valor resulten antieconòmiques per a la
hisenda local, per exedir l'import potencial de les seues despeses de gestió al de la respectiva
quota.
2. Cada ordenança reguladora dels tributs propis fixa, si s'escau, la quantia màxima del límit
per tal que opere la previsió de l'apartat precedent.
3. L'entitat local pot excloure, sense cap limitació, els conceptes o quotes que, pels períodes
de meritació, sistemes de cobrament o qualsevol altra circumstància, considera que no han de
ser objecte de baixa automàtica, per raó de l'antieconomicitat de les quotes que es preveu en
aquest article.
TITOL III: Normes de recaptació tributària
Art. 47. Normes de recaptació. Disposició general.
1. La gestió recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa adreçada a la
realització de tots els recursos que constitueixen l'hisenda local.
2. La recaptació es pot realitzar:
a) En període voluntari.
b) En període executiu.
3. En període voluntari, aquells que estan obligats al pagament, faran efectius els deutes dins
els terminis assenyalats amb aquesta finalitat. En període executiu, la recaptació serà
realitzada coercitivament per via d'urgència sobre el patrimoni de qui està obligat que no ha
complert la seua obligació en període voluntari.
Article 48. Sistema de recaptació
1. L'Administració pot utilitzar per a la recaptació dels seus tributs qualsevol dels sistemes que
autoritza la llei.
2. Tanmateix, preferentment els valors en rebut es recapten en període voluntari mitjançant
entitats col·laboradores, tot i atenent les normes i bases aprovades o que aprove aquesta
entitat local.
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Art. 49. Classificació dels deutes a l'efecte recaptatori.
Els deutes tributaris que resulten de liquidacions practicades pels òrgans competents són
classificats a l'efecte de recaptació en:
a) Notificades: per tal que el deute siga exigible és indispensable el requisit de la notificació de
forma legal.
b) Sense notificació: són aquells deutes que per derivar directament de padrons o matrícules
de contribuents no cal la seua notificació individual, malgrat que el deute tributari varia
periòdicament per aplicació de recàrrecs o augments del tipus impositiu prèviament
determinats en la respectiva ordenança. Tampoc no cal notificació individualitzada quan es
tracta de modificació del deute tributari inclòs en padrons o matrícules que té el seu origen en
la modificació de la base tributària, quan aquesta ha estat notificada individualment o
col·lectiva, segons la normativa que regula cada tribut.
c) Autoliquidats: són aquells en els quals el subjecte passiu, mitjançant efectes timbrats o
declaracions-liquidacions, compleix el pagament simultani del deute tributari.
d) Concertats aquells que hagen estat objecte de concert, en els casos no prohibits per la llei,
prèvia sol·licitud de l'interessat.
Art. 50. Lloc de pagament
1. Els deutes tributaris notificats, autoliquidats i concertats s'han de satisfer, amb caràcter
general, a la Tresoreria, tret que la notificació, instruccions de l'autoliquidació o regulació del
concert establesquen altre lloc específic de pagament.
2. Els deutes tributaris sense notificació es pagaran per mitjà les oficines de recaptació,
mentre subsistesquen i així ho haja establert l'entitat local, o dels serveis específics que
s'hagen creat o mitjançant entitats bancàries i de les caixes d'estalvis col·laboradores, i
donarà sempre informació oportuna i reglamentària als contribuents del sistema elegit.
Art. 51. Terminis de pagament
1. Dels deutes notificats.
Aquests deutes que es deriven, per regla general, de liquidacions directes individualitzades,
es paguen en període voluntari des de l'endemá de la data de notificació fins a l'últim dia hàbil
del mes natural següent al de la notificació.
2. D'aquells que es paguen mitjançant efectes timbrats.
S'han de pagar en el moment de realització del fet imposable.
3. D'aquells autoliquidats pel mateix subjecte passiu.
S'han de pagar al temps de la presentació de les corresponents declaracions, en les dates i
terminis que assenyalen les ordenances particulars de cada tribut. Amb caràcter general i
supletori del que disposa cada ordenança particular, l'autoliquidació s'ha de fer des que tinga
lloc el fet imposable fins a l'últim dia hàbil del mes natural següent a aquell en el qual s'ha
produït.
4. D'aquells que es paguen mitjançant concert.
4.1. Els deutes concertats s'han de pagar en els terminis que assenyalen els respectius
convenis.
4.2. Finalitzats aquests terminis, l'Administració pot lliurar certificacions de descobert per tal
de fer efectiu el deute concertat per via d'urgència, sense perjudici de la facultat de
l'Administració de rescindir el concert.
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5. D'aquells deutes periòdics o que es paguen mitjançant rebut.
5.1. El termini d'ingrès del període voluntari dels deutes per rebut és de dos mesos
comptadors a partir de la data en què quede oberta el respectiu cobrament, tret que
circumstàncies especials aconsellen l'ampliació d'aquest termini. Dita ampliació serà
acordada, en supòsits excepcionals acreditats en l'expedient, per la Presidència, i a aquesta
ampliació es donarà la publicitat escaient.
6. Els deutes no pagats en període voluntari es faran efectius per via d'urgència, tret del que
preveuen els arts. 91 i 92 del Reglament General de Recaptació.
Art. 52. Pla de distribució del cobrament
1. El ple fixarà un termini per a la distribució durant l'any de la recaptació de les diferents
exaccions que s'han de cobrar mitjançant rebut, per tal que, tot i mantenint el cobrament de
les quotes per períodes anuals, per tal d'evitar la proliferació dels rebuts, es distribuesca el
cobrament del conjunt de les execcions progressivament durant l'exercici; amb la qual cosa
s'evita que els contribuents suporten amb caràcter general el pagament de totes les seues
quotes anuals en un sol període, alhora que es distribueix també, harmònicament, l'ingrès
dels recursos a la Tresoreria.
2. L'esmentat pla ha d'estar degudament aprovat i publicat per al coneixement general, en el
Butlletí Oficial de la Província abans l'acabament de l'exercici immediatament anterior a aquell
que es concreta la planificació. Una vegada aprovat aquest pla, per als exercicis següents
momés cal sotmetre a aquest procediment aquelles exaccions que són noves o aquelles en
les quals s'altera el període de cobrament programat anteriorment.
3. S'estableix amb caràcter general el "Pla de Cobrament" següent:
PERIODE
1) 1 febrer a 1 d'abril
2) 15 maig a 15 de juliol

EXACCIO
.
Aigua potable-Clavegueram Vehicles
Aigua potable-Clavegueram Arbitres, fem i guals IBI naturalesa
urbana
3) 1 octubre a 1 desembre Aigua potable-Clavegueram-IBI de naturalesa rústica-IAE
Art. 53. Els recursos, la getió dels quals, en part o en la seua totalitat, es realitzen per mitjà la
Hisenda de l'Estat o organismes autònoms, són gestionats per aquests d'acord amb la
normativa i amb els sistemes que aquests tenen establerts per tal de desenvolupar-la.
Art. 54. Forma de pagament
El pagament dels deutes tributaris s'ha de fer en efectiu, tret que l'ordenança pròpia de cada
tribut disposa la utilització d'altres mitjans.
Art. 55. Pagament en efectiu
1. El pagament dels deutes tributaris que s'ha de realitzar en efectiu es fa per qualsevol dels
mitjans següents:
a) Diners de curs legal.
b) Gir postal o telegràfic.
c) Xec de compte corrent bancari o de caixa d'estalvis, degudament conformat per l'entitat.
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d) Xec bancari.
e) Carta d'abonament o de transferència bancària o de caixa d'estalvis en els comptes oberts
amb aquesta finalitat a favor de l'Ajuntament.
2. Pel que fa a la forma, requisits, efectes extintitus del deute, lliurament de carta de
pagament i la resta de qüestions referides al pagament, s'ajustarà al que preveu el Reglament
General de Recaptació de la Hisenda Pública i disposicions que el despleguen.
3. Malgrat això, quan es tracta de deutes tributaris de venciment periòdic, dels que no
s'exigiren notificació expressa, es podrà acordar la domiciliació bancària o en caixa d'estalvis
dels esmentats deutes, de forma que l'entitat actue com a administrador del subjecte passiu, i
pagarà els deutes que aquest li ha autoritzat; aquesta domiciliació no necessita altre requisist
que el previ avís per escrit a la Tresoreria i al banc del qual es tracte, dels conceptes
contributius als quals afecte l'esmentada domiciliació.
4. Aquesta domiciliació mentre no siga anul·lada per l'interessat o rebutjada per l'entitat, té
validesa per un temps indefinit.
Art. 56. Pròrrogues, ajornaments, fraccionaments
Aquestes matèries estan subjectes al que disposa la legislació específica del Règim Local,
Llei General Tributària, Reglament General de Recaptacio i la resta de disposicions
concordants i complementàries, i s'aplica en qualsevol cas el corresponent recàrrec, sense
perjudici que en supòsits molt qualificats i excepcionals es puga acordar discrecionalment a
instància de l'interessat la supressió o variació de determinades garanties, quan queda
suficientment justificat en l'expedient la impossibilitat de prestar-les.
Art. 57. Procediment d'urgència
1. S'inicia quan, acabats els respectius terminis d'ingrès en període voluntari, no s'ha pagat el
deute.
2. El procediment és regit pel que disposa el Reglament General de Recaptació i la resta de
disposicions concordants i complementàries, vigents en cada moment.
Art. 58. Crèdits incobrables
Les quotes legítimament imposades que no s'han fet efectives en el període d'urgència, per
ignorar-se el domicili del deutor o per insolvència d'aquest, es poden declarar crèdits
incobrables mitjançant resolució de la Presidència a proposta de la Tresoreria, una vegada
fets els tràmits i d'acord amb les normes que estableix el Reglament General de Recaptació.
Art. 59. De l'ingrès o dipòsit previ
1. L'Administració pot utilitzar el sistema d'ingrès o el dipòsit previ d'acord amb el que disposa
l'art. 26 del text refòs de la Llei d’Hisendes Locals, sempre que així s'estableix en la respectiva
ordenança particular, reguladora del tribut, i d'acord amb el procediment regulat als apartats
següents d'aquest article. En aquest supòsit, en sol·licitar-se la prestació del servei o la
realització de l'activitat administrativa, haurà d'acreditar-se mitjançant l'escaient carta de
pagament, l'ingrès de l'import de les quantitats corresponents.
2. La liquidació que es practique per tal de realitzar aquest ingrès previ, té caràcter de
provisional i en cap cas faculta per a la prestació del servei o realització de l'activitat

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 86/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

administrativa, de què es tracte, que només pot dur-se a terme quan s'obté l'autorització
corresponent.
3. A l'efecte del paràgraf anterior, els interessats presentaran a les oficines de l'entitat local
declaració de les bases tributàries i la resta d'elements necessaris per a la liquidació de
l'exacció.
4. Una vegada arribat el moment de practicar la liquidació definitiva pels serveis o activitats
que s'autoritzen o realitzen, segons els casos, es compensarà en aquesta liquidació l'import
de l'ingrès o dipòsit previ.
5. Si de la liquidació definitiva resulta quantitat a exaccionar per diferència a favor de l'entitat
local, es notificarà a l'interessat i se seguirà els tràmits reglamentaris per a la seua gestió. Si
no n'hi ha, hom considerarà automàticament definitiu l'ingrès previ, sense necessitat de cap
altre tràmit. Si pel contrari, es dóna ròssec a favor del contribuent, aquest quedarà a la seua
disposició i es tornarà d'ofici sense necessitat de petició de l'interessat.
6. L'import de l'ingrès previ es tornarà a l'interessat, sempre que, per causes no imputables a
aquest, es deixa de prestar el servei o de realitzar l'activitat administrativa. Amb tot açò, quan
es tracta de llicències, el servei s'entén com a prestat, i meritada la taxa. Pel fet de realitzar-se
l'activitat adreçada a la seua concessió, malgrat que aquesta no hi tinga lloc.
TITOL IV: Investigació i inspecció
Art. 60. 1. L'Administració investigarà els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i les
altres circumstàncies que integren o condicionen el fet imposable, i comprovaran la valoració
de la base de gravamen.
2. La investigació serà realitzada mitjançant l'examen de documents, llibres, fitxers, factures,
justificants i apuntacions de comptabilitat principal o auxiliar del subjecte passiu; també amb la
inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol altre antecedent
d'informació que calga per tal de determinar el tribut.
3. A fi d'acomplir el que disposa els apartats anteriors, l'entitat local pot establir, amb subjecció
al seu reglament orgànic, els serveis d'inspecció de tributs.
Art. 61. Deure de col·laboració
1. Els subjectes passius estan obligats a dur i a conservar els llibres de comptabilitat, registre i
els altres documents que en cada cas siga establerts, i també com a facilitar la pràctica de les
inspeccions, proporcionant a l'Administració les dades, informes i antecedents o justificants
que tenen relació amb el fet imposable.
2. Qualsevol persona natural o jurídica, privada o pública, per simple deure de col·laboració
amb l'Administració, està obligada, a requeriment d'aquesta, a proporcionar tota classe de
dades, informes o antecedents amb transcendència tributària deduïts de les seues relacions
amb altres persones.
Art. 62. Documentació de les actuacions de la inspecció
Les actuacions de la inspecció, sempre que tenen alguna transcendència econòmica per als
subjectes passius, són documentades mitjançant:
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- Diligències: per tal de fer constar tots els fets o circumstàncies rellevants que es produeixen
en el curs del procediment inspector, i també les manifestacions de les persones que hi
intervenen.
- Comunicacions mitjans documentals, mitjançant els quals la inspecció és relacionada
unilateralment amb qualsevol persona o organisme, en l'exercici de les seues funcions.
- Actes prèvies o definitives: documents en els quals s'arrepleguen els resultats de les
actuacions de la inspecció i és proposada la regularització de les situacions del subjecte
passiu pel que fa a la hisenda local, amb expressió, si s'escau, de les infraccions observades,
i s'hi inclourà quan pertoque, els interessos de demora i la sanció aplicable.
Art. 63. Contingut de les actes de la inspecció
1. En les actes d'inspecció serà consignat:
a) El nom i cognoms de la persona amb la qual s'entén la diligència i el caràcter o
representació amb que hi compareix.
b) Els elements essencials del fet imposable i de la seua atribució al subjecte passiu.
c) La regulació de les situacions tributàries que es considere procedent.
d) La conformitat o disconformitat del subjecte passiu o del seu representant.
2. Quan el subjecte passiu no subscriu l'acta o si la subscriu no presta la seua conformitat a
les circumstàncies en ella consignades, de la mateixa manera que quan l'acta no es subscriga
per persona suficientment autoritzada per a fer-ho, s'incoarà l'expedient administratiu escaient
al qual servirà de capçalera l'acta de referència en què es dóna al subjecte passiu un termini
de quinze dies per tal de presentar les al·legacions.
3. La resolució de l'expedient serà notificada a l'interessat conjuntament amb la liquidació que
recaiga i es podrà formular, davant el mateix òrgan que dictà l'acte administratiu, el
corresponent recurs de reposició.
4. En qualsevol cas, la inspecció serà regida pe les normes contingudes en els arts. 140 i ss.
de la Llei General Tributària i pel RD 939/86, de 25 d'abril (BOE núm. 115, de 14 de maig), pel
qual s'aprova el Reglament General d'Inspecció dels Tributs.
Art. 64. La denúncia
1. L'acció de denúncia pública és independent de l'obligació de col·laborar amb
l'Administració.
2. L'acció de denúncia és pública, i per tal que produesca drets a favor del denunciant s'ha
d'estendre, signar-se i ratificar-se per escrit. S'acredita la personalitat i es constitueix un
dipòsit del 10% de l'import de la infracció denunciada.
3. Si la comprovació de la denúncia produeix despeses es cobriran amb l'import del dipòsit,
sinó resulta certa, s'ingressarà aquest import en la caixa de la corporació, una vegada
deduïda la quantitat necessària per tal de satisfer, si s'escau, les despeses originades.
4. Si la denúncia resulta certa, i una vegada realitzat l'ingrés del deute tributari, el denunciant
té dret, a més a més, del cinquanta per cent de la multa, que resulte definitivament imposada
a la devolució del dipòsit que haja fet o del que sobra en haver-se originat despeses en la
comprovació de la denúncia, per a la qual cosa l'Administració haurà de presentar-li el compte
escaient.
DISPOSICIO ADDICIONAL
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Per a allò que no disposa aquesta ordenança regeix la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, com també la legislació general tributària de l'Estat, de les quals és supletòria la Llei
General Pressupostària i les respectives lleis que dicte la Generalitat valenciana en el marc i
d'acord a l'esmentada legislació estatal.
DISPOSICIO FINAL
1. Aquesta ordenança, que consta de 64 articles i una Disposició Addicional, fou aprovada pel
ple en data 22 de novembre de 1990, i modificada en data 18 de novembre de 1999
2. Aquesta ordenança vigirà a partir de l'1 de gener de 2000 i continuarà d'ara endavant fins
que l'Ajuntament aprove la seua modificació o derogació.
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Taxa per l’estacionament de vehicles en la via pública.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.3.u), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles en la via
pública que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei
Art. 1er. La present ordenança té per objecte regular la taxa per l'estacionament de vehicles
en les zones de la via pública que, a l'efecte es determinen per l'Ajuntament,
independentment dels gravamens vigents fins ara.
La seua exigència no eximirà de les responsabilitats en què s'hagues incòrrer per
contravenció de les Ordenaces Municipals.
Art. 2n. Constitueix el fet subjecte a preu l'utilització de la via pública municipal per a
l'estacionament de vehicles dintre de les zones delimitades i degudament senyalitzades a
l'efecte.
No es produirà aquesta obligació en relació amb els següents vehicles:
1.- Motos i ciclomotors.
2.- Vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyen a la Seguretat Social o a la Creu
Roja i ambulàncies, mentre aquestes i aquells estiguen prestant servei.
Art. 3r. Els preus vindran determinats en funció del temps que el vehicle romandrà estacionat
dins de la zona delimitada a l'efecte, conforme a les següents tarifes:
TARIFES 2009
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Interval de temps en minuts

Preu en €

Hasta
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

31
34
45
50
56
62
64
66
73
75
77
80
81
88
90
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

31
34
45
50
56
62
64
66
73
75
77
80
81
88
90
93
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Interval de temps en minuts

Preu en €

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00

93
93
94
95
100
101
101
102
102
107
108
109
110
111
112
116
116
117
118
119

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

93
94
95
100
101
101
102
102
107
108
109
110
111
112
116
116
117
118
119
123

Els preus per als vehicles de residents en les zones delimitades i degudament senyalitzats a
l’efecte, vindran determinants en funció dels temps que el vehicle romandrà estacionat,
conforme a les següents tarifes:
RESIDENTS
€
matí
0,95
vesprada
0,55
dia sencer
1,50
anul·lació
1,70
Tan sols tindran la consideració de residens, aqulles vehicles que estant estacionats en les
zones objecte d’aquesta ordenança, estiguen correctament identificats com a tals, no essent
motiu de reclamació la posterior presentació de l’esmentada identificació.
Art. 4t. El pagament s'efectuara amb caràcter previ a l'estacionament mitjançant l'obtenció del
bitllet dels aparells distribuïdors instal·lats en les zones, deguent col·locar-se el mateix en un
lloc visible de l'interior davanter del vehicle.
Art. 5é. Segons l'Ordenança Reguladora d'aquest tipus d'estacionament, són infraccions a allò
que s’hi disposa:
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1- La mancança de bitllet d'estacionament quan aquest s'hagués efectuat en els llocs
delimitats a l'efecte.
2- El falsejament o utilització indeguda del bitllet d'estacionament.
3- L'excés de temps sobre l'autoritzat o pagat.
Les sancions a imposar per aquestes infraccions són de 30,05 €. Per als apartats 1 i 2, i de
12,02 €. per a l'apartat 3.
No obstant el que es disposa en aquest darrer paràgraf, l'usuari podrà evitar la sanció
corresponent a l'excés de temps sobre l'autoritzat o pagat, sempre que aquest no siga
superior a mitja hora ni el bitllet expedit ho fóra per a estacionar el vehicle més d'una hora i
mitja, mitjançant el pagament immediat de dos bitllets per temps màxim autoritzat, és a dir,
dos bitllets de dues hores.
La imposició de la sanció no suposarà la condonació dels preus segons la tarifa corresponent.
Els preus que estableix la present Ordenança no exclouen el pagament de les sancions o
multes que foren procedents per infracció de les normes de circulació, així com tampoc les
corresponents a la retirada del vehicle del lloc en què estigués indegudament estacionat.
Art. 6è. Queden sense subjecció a aquesta obligació de pagament els minusvàlids conductors
de vehicles, sempre que estiguen estacionats en els espais reservats a l'efecte, citats en
l'Ordenança Reguladora i vagen provists del distintiu apropiat.
Disposició final primera.
Per al cobrament per via d'apremi regiran les normes vigents i les disposicions que, en el seu
cas, es dicten per a la seua aplicació.
Disposició final segona.
La present Ordenança entrarà en vigor i començara a aplicar-se en 2009, en el moment
d'entrada en vigor de l'Ordenança Reguladora de l'estacionament limitart de vehicles en la via
pública, continuarà vigent en tant que no s'acorde la seua derogació o modificació expresa.
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Impost sobre Activitats Econòmiques.
Art. 1er. De conformitat amb alló previst en l'article 15.2 del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament fa ús de la facultat que li conferiix la mateixa, en
ordre a la fixació dels elements necessáris per a la determinació de la quota tributària de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, previst en l'article 84.
Art. 2n. Els elements de la relació jurídico-tributària d'quest impost són els contiguts i regulats
en els articles 78 a 91, ambdós inclusivament, i disposicions transitòria cuarta i tretzana de la
citat text refòs.
Art. 3r. La quota tributària a liquidar serà la mínima fixada en les tarifes vigents aprovades per
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, per a les activitats empresarials,
(industrials, comercials, de serveis i mineres), Professionals i Artístiques, i pel Reial Decret
Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost per a l'activitat de Ramaderia Independent, modificades per
l'aplicació:
Categoria fiscal dels carrers i aplicació dels índexs de situació:
Categoria carrer
índex de situació
1a categoria ....................................................... 1,80
2a categoria ....................................................... 1,68
3a categoria ....................................................... 1,56
4a categoria ....................................................... 1,44
5a categoria ....................................................... 1,32
6a categoria ....................................................... 1,20
Art. 4t. Les activitats que es desenvolupen sense un domicili d'activitat fixe o la superficie
computable siga cero, s'aplicarà el index de situació de valor 1,80.
Disposició final.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començara a aplicar-se l’1 de gener de 2005, permaneixent en vigor fins la
seua modificacio o derogació expressa.

Annex del llistat de carrers, amb l'index de situació corresponent a la seua categoria fiscal
Nom
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
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Denominació
Abad Pla
Aben Ferri
Aben Ferro
Aben Hazan
Abril
Abu-Masaifa
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Index
1,2
1,32
1,32
1,68
1,2
1,8
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Nom
Cl
Av
Cm
Cr
Pz
Cl
Pz
Cl
Pd
Cr
Cl
Pd
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Av
Av
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Pz
Cl
Pd
Cl
Cl
Cl
Cm
Pd
Cl
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Denominació
Acadèmic Maravall
Albereda Jaume I
Alboi D'
Alcoi
Alexandre Vi
Almassera
Almassera L'
Almes
Altet De Molina
Alzira
Amaro Ferris
Ambastida L'
Angel
Ardiaca
Argenteria
Arquebisbe Mayoral
Arquitecte Cuenca
Arquitecto J Pavia
Arrapades
Ausias March
Azorin
Baixada Del Carme
Baixada L'estacio
Banu Isa
Banys De La Moreria
Bassa De La
Beata Agnes De Beniganim
Bellver
Benefactor Tudela
Beneficència
Benlloch
Bernat Desclot
Bisbes, Dels
Bixquert
Blai Bellver
Blanc
Blasco Soto
Bola De La
Bolvens
Bonaire

Ordenances fiscals 2011

Index
1,8
1,8
1,2
1,68
1,2
1,56
1,56
1,2
1,2
1,56
1,2
1,32
1,2
1,2
1,56
1,2
1,32
1,2
1,2
1,8
1,2
1,8
1,8
1,32
1,2
1,8
1,56
1,2
1,2
1,2
1,2
1,32
1,56
1,56
1,56
1,2
1,56
1,2
1,2
1,2
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Nom
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cz
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pd
Cm
Ext
Cr
Cl
Av
Cm
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Pl
Pz
Cl
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Denominació
Bonaire
Bosch
Botanic Cabanilles
Botigues
Braçal De Ferran
Braçal De Les Dones
Braçal Del Roncador
Bruns
Caldereria
Caldes
Caldes
Calixto Iii
Cami De Dos Molins
Campanar
Canonge Cebrian
Canonge Cirujeda
Canonge Gonzalo Viñes
Cantal Gentil
Capuxins
Cardenal Serra
Carlos Sarthou
Carneros
Carretera Genoves
Cases Ibañez
Castell
Castell De Xativa
Castell Mont-Sant
Catedratic Angel Lacalle
Cavaller Ximen De Tovia
Cementeri Del
Cerdan De Tallada
Clerigos
Cocentaina
Colom
Compositor J.Lammerz
Conde De Urgel
Conseller Bosch Morata
Constitucio
Constitucio (Anahuir)
Corretgeria
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Index
1,2
1,2
1,32
1,2
1,68
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,8
1,2
1,2
1,56
1,56
1,2
1,2
1,32
1,8
1,2
1,8
1,2
1,2
1,44
1,44
1,56
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,32
1,56
1,2
1,56
1,56
1,2
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Nom
Av
Cl
Lg
Tr
Cl
Cl
Lg
Cl
Cl
Cl
Cl
Pd
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Pz
Cl
Cm
Cm
Cm
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cm
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cm
Cl
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Denominació
Corts Valencianes, De Les
Cosmografo Ramirez
Cr N-340
Cr N-340 Bixquer
Diposit Maquines Ferrocarril
Diputat Villanueva O Dels Hostals
Doce Granja
Doctor Fleming
Doctor Simarro
Doctor Sumsi
Duc De Calabria
El Realengo
Embut
Engay
Enriquez
Enriquez
Enseñanza
Escriptor Mateu Pineda
Escultor Esteve
España
Españoleto
Esteban Chaix
Estret De Sorio
Estret L'
Fabrica De Paper
Farges
Febra
Felix J Martinez
Fila De La Tanda Grossa
Fila Del Dilluns
Fila Del Divendres
Fillola La
Font 25 Caños
Font Alos
Font Alta
Font San Juan
Font Terol
Font Trencada
Fonteta Nolasco
Forn Del Vidre
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Index
1,32
1,56
1,56
1,56
1,8
1,56
1,44
1,2
1,56
1,32
1,56
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,68
1,56
1,56
1,32
1,2
1,68
1,8
1,2
1,2
1,32
1,68
1,68
1,68
1,2
1,56
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,44
1,32
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Nom
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cm
Cl
Av
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Pj
Cl
Cl
Cl
Pz
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pd
Cl
Cl
Cm
Cr
Cr
Cl
Cl
Av
Cl
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Denominació
Francesc Rubio
Francisco Gozalbes
Fumeral
Furs, Dels
Gabriel Miro
Geograf Ptolomeu
Germanias
Germans Blasco Acevo
Germans Terol Gandia
Granja De La
Grau
Gregorio Molina
Hipolit Sanç
Honorat Juan
Hort De L'almunia
Hort De Mora
Hort Del Baro De Carcer
Hort Del Portugues
Hostal Del Lleo
Humaniste Antoni Canals
Humaniste Lluis De Fenollet
Illeta San Miguel
Jaume Villanueva
Joan Fuster
Joglas, Els
Jose Armero
Jose Carchano
Jose Chaix
Juan Tarrega
Juan Xxiii
La Vila
Lingüista Sanelo
Llet, La
Lloc Nou Fenollet
Llosa De Ranes
Llosa De Ranes
Lluis De Mila
Lluís Vives
Madrid
Major (Sorio)
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Index
1,56
1,56
1,2
1,32
1,56
1,32
1,56
1,2
1,2
1,44
1,2
1,8
1,32
1,56
1,56
1,2
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,56
1,32
1,32
1,56
1,32
1,2
1,32
1,32
1,2
1,44
1,32
1,2
1,44
1,56
1,56
1,32
1,2
1,68
1,44
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Nom
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Mc
Pz
Pd
Cl
Cl
Cl
Pj
Pz
Pd
Av
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Pz
Av
Cl
Pz
Cl
Av
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Denominació
Major (Torre Lloris)
Maluenda
Mateo Pueyo
Matilde Ridocci
Maulets
Medico S Ubeda
Menor
Mercat
Mercat Abastiment
Merced
Meses
Metge Lluis Alcanyis
Miguel Hernandez
Moncada
Moncada-Albereda
Morera
Mota Dels Cremats
Murta
Music Jaume Fayos
Napiñola
Noguera
Nou
Olimpic, De L'
Olmo
Olmo
Orilla Del Muro
Pais Valencia
Pais Valencia
Pare Claret
Pare Urios
Pare Urios
Passeig Del Ferrocarril
Pere Alcanyis
Pere Escriva
Pere Iv
Peris
Pescaderia
Peso
Pi
Picadero, Del
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Index
1,44
1,2
1,32
1,56
1,8
1,56
1,2
1,2
1,68
1,2
1,56
1,2
1,56
1,2
1,8
1,2
1,44
1,56
1,56
1,2
1,2
1,2
1,32
1,2
1,2
1,2
1,56
1,56
1,8
1,2
1,2
1,56
1,32
1,32
1,56
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
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Nom
Pd
Cl
Pz
Pz
Cl
Cl
Cl
Pd
Cl
Cl
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cm
Cl
Lg
Av
Pj
Av
Cl
Cl
Cl
 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Denominació
Pintor
Pintor Climent
Pintor Guiteras
Pintor J Tudela
Pintor Jacomart
Pintor Perales
Pintor Rusiñol O Del Barranc
Pla, El
Poeta Chocomeli
Poetes Setabenses
Poligono -APoligono -BPoligono -CPoligono -DPoligono -EPoligono -FPorta De San Jordi
Porta Sant Francesc
Porta Sant Miquel
Porta Santa Tecla
Portal De La Granja
Portal De Valencia
Portal Del Lleo
Porxets
Profesor Sanchis Guarner
Prolongacion Ximen De Tovia
Puig
Pujada De Bixquert
Rafael Lluch
Ramirez Cameno
Ramon Y Cajal
Reg Nou, Del
Reina De La
Renfe
Republica Argentina
Requena
Ribera, De La
Riberes
Rinconada Collar Paloma
Riu El (Torre Lloris)
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Index
1,44
1,56
1,8
1,2
1,2
1,56
1,32
1,44
1,56
1,56
1,68
1,68
1,8
1,68
1,68
1,8
1,2
1,8
1,56
1,2
1,44
1,32
1,56
1,2
1,56
1,8
1,2
1,56
1,2
1,32
1,2
1,2
1,68
1,68
1,8
1,8
1,56
1,2
1,2
1,44
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Nom
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cm
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Pz
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Pl
Cm
Cl
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Av
Cl
Cr
Cl
Lg
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Denominació
Roca
Roca
Ronda Sequia La Vila
Sanchis
Sant Agusti
Sant Antoni
Sant Antoni
Sant Cristofol
Sant Domenec
Sant Felix
Sant Francesc
Sant Gaieta
Sant Jacint Castañeda
Sant Jaume
Sant Joan
Sant Joan
Sant Josep
Sant Pascual
Sant Pere
Sant Pere
Sant Rafael
Sant Roc
Sant Tomas
Sant Vicent
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Santa Tecla
Santa Teresa Jornet
Santes, Les
Sants, Dels
Sariers
Saurina D'entença
Seda
Segurana
Selgas, De
Sevilla
Simat
Sol (Annauir)
Sorio
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Index
1,2
1,2
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,68
1,2
1,68
1,2
1,2
1,2
1,32
1,32
1,32
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,56
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,32
1,2
1,2
1,8
1,56
1,56
1,44
1,44
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Nom
Cl
Cl
Cl
Cl
Cr
Pz
Cl
Cm
Cl
Pd
Cl
Cm
Pz
Cl
Cl
Cl
Cl
Pz
Cl
Cl
Av
Cl
Cr
Cr
Pz
Pz
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Denominació
Taquigraf Marti O Dels Pouets
Tecla De Borja
Tereseta Cadirera
Tomas
Torre De Lloris
Trinitat
Trobat
Valencia, De
Valerio Catulo
Valle, El
Valles
Vallfarta, La
Venerable Agullona
Ventres
Ventura Pascual
Vera
Vernisa
Vicent Andres Estelles
Vicent Parra
Vicente Boix
Virrey L Despuig
Viverets
Xativa-Olleria
Xativa-Silla
Xerea, La
Ximenera, De La
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Index
1,32
1,32
1,2
1,2
1,44
1,2
1,2
1,56
1,32
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,32
1,32
1,8
1,56
1,2
1,68
1,44
1,32
1,32
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Taxa per prestacio dels serveis de clavegueram
Art. 1er. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.r), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'Ajuntament estableix la taxa per prestacio
dels serveis de clavegueram que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol III de la susdita llei
Art. 2on. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, técnica i administrativa, tendent a verificar si es donen les condicions
necessaries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal. Aquestes condicions
seran establertes pels tècnics municipals mitjançant una ordenança d'us i, de forma
transitòria, per l'informe tècnic escaient. La ordenança d'us establirà les incompatibilitts
d'abocaments i els paràmetres maxims dels diferents components de l'aigua per ser
acceptada en el clavegueram, així com les característiques técniques d'execució de les obres
necessàries
b) La prestació del serveis d'evacuació d'aigües residuals (negres i d'escorrentia) per la xarxa
de clavegueram municipal i el seu tractament per depurar-les.
2.-No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguen la
condició de solar o terreny.
Art. 3er. Subjecte passiu
1- Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària que siguen:
a) Quan es tracte de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari usufructuari o
titolar del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques
del terme municipal beneficiaries dels susdits serveis, qualsevol que siga el seu titolar:
propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, inclús en precari.
2- En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu sustitut de l'ocupant o usuari de les
vivendes o locals, el propietari d'aquest immoble, que podrà repercutir les quotes satisfetes
sobre els respectius beneficiaris del servei.
Art. 4rt. Responsables
1- Respondran solidariament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereix en 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 quebres, concursos, societats i entitats en general, en els supostos i amb
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Art. 5è. Quota tributària
1.- La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mitjana en m3, facturada en la finca.
A l'efecte, s'estableix la tarifa per m3 en
0,1003
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2.- La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de connexió a
la xarxa de clavegueram sera de:
Per vivenda
82,50
Local comercial o industrial en nucli urbà 1,1021€ per m2, amb un mínim de
117,90
Local comercial o industrial en polígon urbanitzat pels propietaris
164,90
Art. 6è. Exencions i bonificacions
No es concedeix cap tipus d'exenció o bonificació en la exacció de la present taxa.
Art. 7é. Meritació
1- Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable, entenent-se iniciat la mateixa:
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte
passiu la formula expresament.
b) Des de que es fa efectiva la presa a la xarxa de clavegueram municipal. La meritació per
aquesta modalitat de la Taxa es produirà amb independència de que s'haja obtés o no la
llicència de presa i sense perjudici de l'iniciació de l'expedient administratiu per a la seua
autorització.
2- Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües de plutja, negres i residuals, i de la seua
depuració tenen caràcter obligatori per a totes les finques del Muncipi que tinguen façana a
les vies públiques en que existesca clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la
finca no exedesca de cent metres, i es meritarà la taxa encara que els interessats no
procedesquen a efectuar la presa a la xarxa.
Art. 8é. Declaració, liquidació i ingrés
1- L'inclusió inicial en el Cens es farà d'ofici una vegada sol·licitada l'alta en el servei d'aigua
potable, la baixa seguirà el mateix procediment.
2.- Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran en els mateixos períodes
que els rebuts de subministrament i consum d'aigua potable.
3- En el supost de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els serveis
tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran la liquidació que
procedesca, que serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i plaços que assenyala el
Reglament General de Recaptació.
Art. 9é. Infraccions i sancions
Per a la calificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes
correspon en cada cas, s'estarà al que dispose l'Ordenança Fiscal General i els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena en l'article 11 del text refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
APROVACIÓ I VIGENCIA
Disposició final. La present ordença començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
2011, fins que s'acorde la seua modificació o derogació.

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 103/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Taxa per la prestació del servei de transport de viatgers en tren articulat.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20, ambdós del text
refòs de la Llei Ruladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la
prestació de serveis en la utilització del tren articulat, que es regeix per aquesta ordenança.
Art. 2n. Base imposable.
Està determinada per la utilització i ús del tren articulat, i l'obligació de contribuir naix des que
l'ús esmentat s'inicia mitjançant l'entrada o utilització del bé.
Art. 3r. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries del bé esmentat que siguen majors de deu
anys des de qualssevol de les parades que oportunament s'estableixquen en el recorregut
turístic del Tren articular.
Queda prohibit l'accés al tren articulat als menors de deu anys que no vagen acompanyats per
persones majors.
Art. 4t. Quota tributària.
S'estableix una única quota tributària de 2,60 € per persona, des de qualssevol de les parades
que oportunament s'establesquen en el recorregut turístic del Tren articular, i donarà dret a la
pujada i baixada del Castell
Art. 5è. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quen s'entra en el Tren articulat.
Art. 8è. Infraccions i sancions
En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim Local.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
Art. 9è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2002 i vigeix fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Taxa per la prestació del servei de visites al Castell de la Ciutat.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20, ambdós del test
refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de visites al Castell de la Ciutat, que es regirà per aquesta ordenança.
Es objecte d'exacció la visita i, si s'escau, l'obtenció de fotografies o pel·lícules, amb fins
comercials en el Castell de la Ciutat.
Art. 2on. 1. Base imposable.
Està determinada per la utilització dels béns de domini públic enumerats a l'article anterior, i
l'obligació de contribuir naix des que l'ús esmentat s'inicia mitjançant l'entrada o visita a les
instal·lacions.
2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries dels béns esmentats que especifica
aquesta ordenança.
Art. 3er. Les activitats fotogràfiques i cinematogràfiques amb finalitat comercial, es faran sota
les condicions següents:
1. Es sol·licitarà autorització prèvia a l'Oficina de Turisme, amb l'antelació suficient a la data
prevista per a fer les reproduccions, per tal de concedir l'autorització que calga, que li serà
comunicada per escrit al sol·licitant, i calcular l'import del preu a abonar.
2. Lliurar a l'Ajuntament, en el supòsit de tractar-se de reproduccions per a publicacions
comercials, dos exemplars per a arxiu i constància.
Art. 4t. Tarifa
1.- Pel servei d’entrada i visita al Castell, la tarifa serà la següent:
Individualment
Fins als 10 anys, l’entrada serà
De 10 a 18 anys
Per cada persona major de 18 anys
Persones jubilades
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun
Majors de 18 anys, per cadascun
Jubilats, per cadascun
2- Tarifa conjunta castell-museu
Individualment
Fins als 10 anys, entrada gratuïta
De 10 a 18 anys
Majors de 18 anys
Jubilats
Tren
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Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun
1,60
Majors de 18 anys, per cadascun
3,10
Jubilats, per cadascun
1,60
Tren
2,80
Les entrada conjuntes es podran adquirir en el Museu o en el Castell.
3- Per la utilització del Castell (cafeteria, Sala d’armes i Sala d’Exposicions) per a realitzar
actes privats s’estableix la tarifa de 46,00€ per hora, si la utilització és en cap de setmana
(divendres, dissabte i diumenge) el preu per hora és de 52.60€.
S’exigirà a l’usuari del servei , l’establiment d’un control en la tanca d’entrada situada en la
part baixa de la carretera d’accés al Castell, enfront del Restaurant Montsant, durant la
celebració de l’acte, a càrrec de personal necessàriament pertanyent a empreses de
seguretat autoritzades, el cost del qual hi anirà íntegrament a càrrec del propi usuari dels
serveis del Castell a què es refereixen aquestes normes.
4- Drets d’obtenció d’imatges per a la seva difusió al Castell de la Ciutat.
Les tarifes seran les següents
Fotografies en blanc i negre i en color.
16,30
Vídeos, pel.lícules per hora o fracció
33,60
Publicacions en general
50,90
Art. 5é. Són infraccions especials qualificades de defraudació:
Obtenir fotografies sense ánim lucratiu segons declaració, i posteriorment publicar-les amb
finalitat comercial.
Art.6é. En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim Local.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
Art. 7é. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Provincia, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i regirà fins a ser modificada
o derogada expressament.
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Preu públic per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments
municipals subterranis.
Art. 1r. Fonamen i naturalesa
De conrformitat amb alló etablert en l’article 127, en relació a l’article 41, ambdós del text refòs
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica enels aparcaments municipals subterranis.
Art. 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança: Els conductors que
estacionen els vehicles en els termes previts en l’article anterior.
3r. Quota tributària.
PARKING GLORIETA
Concepte
Abonaments temporals
Reserva de 3 dies
Reserva de 4 dies
Reserva de 7 dies
Reserva de 10 dies
Reserva de 14 dies (+14 dies es considera abonament mensual)
Abonaments fixos mensuals (tarifes mensuals)
Ciclomotors i motocicletes
24 hores cotxe
Abonament diürn (Horari comercial)
Abonament nocturn
Abonament baix rampa 24 hores
Abonament baix rampa

Tarifa
26,52
34,68
47,94
56,1
66,3
43,74
99,69
69,17
72,23
69,17
72,23

La tarifa del servei de rotació de vehicles a 0.035 euros/minut,que s'aplicarà de la forma
següent:
1. Els primers 15 minuts es facturarà un coeficient fix de 0.70 euros per les despeses fixes de
barreres i despeses estructurals
2. A partir dels 15 minuts d'ara en avant s'afegirà 0.02333 * min 3.
Arredoniment de tarifes a 0.05 euros, atés que els caixers automàtics no emeten fracció de
moneda menor.
L’import màxim diari serà de 9,02€. En cas de perduda del corresponent comprovant
d’entrada en l’aparcament, es pagarà l’import màxim diari.
Places d’aparcament d’us exclusiu, per un termini de temps igual o inferior al de la concessió,
IVA i altres impostos inclosos. .....................................................................................
€
Per l’adquisició del dret a usar amb carácter exclusiu una plaça.................................. 9.015,18
Participació en despeses d’explotació, pagament mensual..........................................
81,14
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PARKING PLAZA LA BASSA
Concepte
Tarifa proposta
Lloguer nocturn automòbils planta –2 .....................................
60 €/mes
Lloguer nocturn automòbils planta –3 .....................................
55 €/mes
Lloguer 24 hores automòbils planta –2 ...................................
65 €/mes
Lloguer 24 hores automòbils planta –3 ...................................
60 €/mes
Lloguer 24 hores motocicletes ................................................
30 €/mes
Lloguer diürn automòbils planta –2 .........................................
60 €/mes
Lloguer diürn automòbils planta –3 .........................................
55 €/mes
Lloguer diürn motocicletes ......................................................
25 €/mes
Lloguer nocturn motocicletes ..................................................
25 €/mes
Tarifa de servei de rotació de vehicles a ................................

0,035 €/minut

S’estableixen bonificacions d’entre un 5% i el 50% de la tarifa en concepte de tickets regal
distribuïts en 13, 30 o 60 minuts. Les bonificacions estaran en funció del nombre de minuts
contractats per professionals, empreses i comerços. Els tickets regal seran destinats a clients
dels establiments situats en la zona.
Se autoriza a la concesionaria a establecer las tarifas en base a la moneda fraccionaria de 5
céntimos de €, utilizando un sistema de cálculo al múltiple superior de 5 céntimos de €.
Art. 4r. Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, naix en el moment en
que s’efectua l’estacionament del vehicle en el aparcament municipal a que fa referència
l’article 1r. A l’entrada del vehicle en l’aparcament s’expedirà el corresponent comprovant
horari, en la forma que l’Ajuntament de Xàtiva aprove els models oficials dels mateixos (que
contindrà com a mínim expresió del mes, dia, hora i minut d’entrada) i a la eixida es calcularà
el temps de permanència, aplicant la tarifa corresponent i procedent-se al pagament de la
quantia resultant, que deurà esser graduada en proporció al temps d’estacionament de cada
vehicle.
Art. 5è. Normes de gestió
1. Els titulars del dret d’us o aquells que es subroguen en el mateix estan obligats a participar
en les despeses d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions en la proporció
corresponent a la seua aprticipació individual en el total de les instal·lacions.
2. Els usuaris i concessionaris deuran pagar l’import dels danys i perjudicis que causen als
bens municipals.
Art. 6è. Disposició final
Les tarifes del parquing de la Plaça de la Bassa, foren aprovades per la Junta de Govern
Local de 6 d’agost de 2010 i regiran fins a ser modificades o derogades.
Les tarifes del parquing de la Glorieta, foren aprovades per la Junta de Govern Local de 29 de
novembre de 2010 i regiran fins a ser modificades o derogades.
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Taxes per la prestació del servei sobre actuacions urbanístiques
I. Naturalesa i Fet Imposable
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4.a), del text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'Ajuntament estableix la taxa per
Prestació dels Serveis relatius a Actuacions Urbanístiques que es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del capítol III de la
susdita llei
Art. 2n. Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació dels serveis tècnics i
administratius de competència municipal referents a:
A.- Llicències urbanístiques:
a) de parcel·lació, divisió i segregació de finques.
B.- Informació.
a) Consulta urbanística.
b) Cèdula de garantia urbanística.
c) Expedició i reproducció de plans.
d) Expedició de planejament en suport magnètic.
e) informe de circumstàncies urbanístiques obtingut de la «Base de Dades Cartogràfiques
Municipals».
f) Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàtiva, en suport magnètic.
C.- Serveis.
a) Demarcació d'alineacions i de rasants i d’expedició del corresponent certificat amb una
validesa d'un any, a comptar des de la data d'expedició.
b) Comprovació de la validesa de les alineacions i rasants contingudes en certificats amb una
antiguitat superior a un any, amb la finalitat de verificar la seua adequació a l'ordenació
urbanística vigent i expedició del corresponent duplicat del certificat.
II. Exempcions
Art. 3r. En matèria de benefici tributaris s'estarà a allò que s'ha disposat en l'art. 9 i Disposició
Addicional tercera del text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
III. Subjectes Passius
Art. 4t. 1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques, i les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei General Tributària que sol·liciten o
que resulten beneficiades o afectades pels serveis o activitats municipals.
2. En el cas de llicències són substituts del contribuent els constructors i contractistes de les
obres.
IV. Quantia i Meritació
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Art. 5é. La quota tributària serà la que figure en el capítol V TARIFES de la present
Ordenança.
Art. 6é. 1. Les taxes regulades en aquesta ordenança es meritaran.
a) Amb caràcter general, quan es presenta la sol·licitud que inicie l'actuació d'informe o de
serveis o l'expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament
corresponent. A aquests efectes les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la carta de
pagament acreditativa del depòsit previ de l'import de la taxa.
b) En les despeses derivades durant la tramitació de l'expedient en matèria urbanística es
meritarà una vegada es practique pel departament d'Urbanisme la carta de pagament
corresponent, que es remetrà a l'interessat per al seu pagament. Transcorregut el període
voluntari per al seu ingrés l'expedient es podrà arxivar mitjançant resolució de l'alcaldia, sense
més tràmits.
Art. 7é. El depòsit previ de les taxes s'exigirà en règim d'autoliquidació.
Art. 8é. Quant a infraccions tributàries i la seua sanció s'estarà a allò que s'ha disposat en
l'Ordenança Fiscal General.
Art. 9é. Efectes de les llicències:
1. Renúncia i caducitat: la renúncia i caducitat de les llicències determinaran la pèrdua dels
drets i de les taxes satisfets per aquelles.
2. Desistiment. Fins a la data en què s'adopte l'acord municipal per a la concessió de llicència
i sempre que no s'hagueren començat les obres, podran els interessats desistir d'aquella,
quedant llavors reduïts els drets a la quantia del 20 per 100 dels que correspondrien en el
supòsit d’haver-se atorgat.
V. Tarifes
Art. 10è. Tarifes
1. Demarcació d'alineacions i rasants
Per parcel·la edificable:
163,85
S'exclou el supòsit en què la demarcació d'alineacions i de rasants resulte indispensable per a
l'execució d'obres que ja compten amb la preceptiva llicència, en aquest cas les actuacions
formen part de què justifiquen el cobrament de la taxa per l'atorgament de la llicència.
Si la fixació de línies se sol·licita en suport magnètic (disquet 3 i 1/2) en format D x F,
s'incrementarà en 19,65€ l'anterior tarifa.
Comprovació de la validesa d'alineacions i rasants, per cada duplicat de certificat: 130,10€.
2. Llicències de parcel·lació, segregació i divisió de finques, per m2 s'aplicarà:
En sòl urbà (nucli antic i Polígons industrials)
0,1640
En sòl residencial de baixa densitat:
0,0330
En sòl no urbanitzable :
0,0070
Amb un mínim de quota de 130,10€ en sòl urbà i urbanitzable, i de 63,35 € en sòl no
urbanitzable.
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3. Cèdula de garantia urbanística:
La sol·licitud d'expedició de cèdula de garantia urbanística acreditativa dels barems
assenyalats en l'article 84è de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat
Urbanística, meritarà en concepte de drets per parcel·la edificable: 98.35€.
4. Expedició i reproducció de plans: Regiran les següents tarifes per còpia, segons format i
tipus de paper.
Format
Paper N
Vegetal Poliester
DIN A-4
0,65
2,10
2,48
DIN A-3
1,24
4,09
5,11
DIN A-2
2,48
8,45
10,10
DIN A-1
5,11
16,91
20,19
DIN A-0/m2
8,16
31,53
38,07
5. Expedició de planejament en suport magnètic per còpia, (disquet forma 3 1/2).
Escala
Planejament
1/1000
32,77
1/5000
32,77
Tot el joc
163,85
Nota: S'ha pres com a encuny dels fulls la quadrícula a escala 1/2000 de la cartografia base
del Pla General d'Ordenació Urbana.
6. Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana en suport magnètic, format
hipertext per a Windows: 32,80€.
7. En el supòsit en què el suport magnètic del planejament, s'actualitze anualment o
semestralment, prèvia devolució dels disquets originals, s'entregaran les modificacions
introduïdes o errors rectificats, valorat en 32,80 €.
8. Despeses derivades de publicacions preceptives en diaris d'informació general, Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, butlletí Oficial de la província, així com per les despeses de
correu propis de la remissió d'avisos a la titularitat de drets afectats per la tramitació dels
expedient instruïts per l'Ajuntament per a l'aprovació municipal de: Programes per al
desenvolupament d'Actuacions Integrades, Projectes d'Urbanització, Projectes de
Reparcel·lació i Instruments de Planejament i Gestió, d'iniciativa particular no incloses en
Programes d'Actuació Integrada. Segons carta de pagament practicada pel departament
d'Urbanisme, durant la tramitació de l'expedient en qüestió.
9. Per alçament topogràfic, a instància de part, per a actualització de l’impost de béns
immobles en zona residencial de baixa densitat: 68,85 €, per parcel·la.
VI. Ús de la informació cartogràfica i planejament
Art. 11é. 1. La cartografia del terme municipal de Xàtiva, està obtinguda mitjançant restitució
fotogramètrica per a escales 1:1000 en sòl urbà i sòl industrial (no incloses pedanies) i 1:5000
per a resta de sòl, sobre escala de vol 1/4000 i 1/18000 respectivament executades en data
octubre de 1995.
Correccions: s'executaran anualment pel departament de cartografia de l'Ajuntament segons
modificacions del sòl, o actuacions puntuals.
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2. Tota la cartografia està obtinguda mitjançant:
Sistema de referència European Datum 1950 (ED50)
Sistema geodèsic Xarxa d'Europa occidental 1950 (RE50)
Sistema cartogràfic de representació projecció Universal Transversa de Mercator U.T.M.
Les toleràncies mètriques dels fitxers digitals vénen determinades pel coeficient d'escala de
treball (amb l'excepció de l'error de restitució original)
3. La revisió del Pla General d'Ordenació Urbana ha utilitzat com a suport base la mencionada
cartografia, modificada en alguns casos amb alçaments topogràfics clàssics a fi d'actualitzar
les variacions que s'han produït des de l'any 1995.
La informació continguda en els plans subministrats en format digital té un caràcter orientatiu,
havent d'obtindre's la validació de la mateixa per l'Excm. Ajuntament de Xàtiva.
Es validarà per part dels serveis tècnics municipals (departament de Cartografia) a petició
expressa de l'interessat, mitjançant instància per escrit, en la qual s’haurà d’aportar:
Fitxer digital amb la zona d'actuació en el mateix format que el presentat en el CD-ROM
(Sistema de referència geodèsic i cartogràfic)
Còpia impresa en format A4 o superior sobre la zona d'actuació.
Les alineacions o rasants seran indicades pels Serveis Tècnics municipals mitjançant fitxer
gràfic i coordenades a replantejar. No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense haver
obtingut prèviament la demarcació d'alineació i rasants dels terrenys. Quan per necessitat
obligada o petició expressa s’hagen d'efectuar «insitu» pels serveis tècnics municipals
(s'utilitzarà el model de sol·licitud de línies i rasants corresponent), es tarifaran d'acord a
l'apartat de tarifes corresponent.
El traçat de línies i rasants que no tinguen la validació i la verificació per part dels Serveis
Tècnics municipals, significarà la imposició de sanció amb obertura d'expedient de demolició,
en cas de no coincidir amb els establits pels Serveis Tècnics municipals, que en cas últim
executarà l'Ajuntament a càrrec de la propietat.
Per a obtindre la llicència de primera ocupació dels edificis serà necessari incloure en la
documentació una còpia informàtica referida a les característiques volumètriques de l'edifici
confrontant construït, incloent el núm. de plantes i la superfície de cada cos edificat, dibuixat
sobre la base cartogràfica municipal.
4. Existeix conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb el C.G.C.C.T.
Tenint en compte la legislació aplicable, la sol·licitud de dades cartogràfiques o
alfanumèriques relatius al cadastre haurà de realitzar-se davant del C.G.C.C.T.
Qualsevol actuació per empreses particulars en infraestructures urbanes (amb conveni o
sense amb l'Excm. Ajuntament de Xàtiva), que utilitzen el suport gràfic, estaran obligades a
aportar el traçat de les seues xarxes amb la informació suficient perquè en un futur qualsevol
altra actuació no interferisca en un desenvolupament normal dels treballs en sòl urbà o no del
terme de Xàtiva. Si no s'aportara la dita informació l'empresa serà l'única responsable dels
danys causats en la mencionada infraestructura.
VII. Disposició final
Art. 12é. La present Ordenança, en la redacció donada a la mateixa per acord de l'Ajuntament
Ple de data 1 de juny de 2002, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir dels 30 dies a
comptar des de la publicació de l'anunci en el BOP, sempre que no es presten reclamacions o
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suggeriments, entenent-se definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional. Continuarà
en vigor fins que s'acorde la seua modificació o denegació expressa.
VIII. Disposició Addicional primera.
Art. 13é. Caució per a la presentació d'alternatives tècniques a propostes de programes
d'Actuació integrada substancialment distintes a les presentades objecte d'informació pública.
Si durant els deu primers dies d'informació pública cap persona es comprometera a presentar
una alternativa tècnica substancialment distinta a la inicial, haurà de prestar caució, fixada en
un 0’5% de les despeses d'urbanització previsibles i una quantitat mínima de 6.010,12 €, fins
que l'Ajuntament autoritze la seua devolució, per haver presentat l'alternativa tècnica en els
terminis i condicions legalment establides.
Art. 14é. Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2011 i regirà fins a ser modificada o
derogada expressament.
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Ordenança fiscal reguladora del transport urbà de viatgers.
Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 57, en relació amb l'art. 20, ambdós del del text
refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de transport urbà de viatgers en autobús, que es regeix per aquesta
ordenança.
Art. 2n. Base imposable.
Està determinada per la utilització i ús de l’autobús, i l'obligació de contribuir naix des que l'ús
esmentat s'inicia mitjançant l'entrada o utilització del bé.
Art. 3r. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries del bé esmentat des de qualssevol de les
parades que oportunament s'estableixquen en el recorregut urbà de l’autobús.
Queda prohibit l'accés a l’autobus als menors de deu anys que no vagen acompanyats per
persones majors.
Art. 4t. Quota tributària.
La quota tributària, o bitllet, donarà dret al trajecte que s’establisca, des de qualssevol de les
parades que s’instal·len en la ciutat, fins a l’Hospital Comarcal Luís Alcañiz o viceversa.
El preu del bitllet es fixa en la quantia següent: .................................................................. _ €
Per a jubilats ........................................................................................................................ 1,10
Per cada viatge d’anada o tornada ...................................................................................... 1,30
Abonament de 10 viatges .................................................................................................. 10,00
Art. 5è. Meritació
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quen s'entra en l’autobús.
Art. 8è. Infraccions i sancions
En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim Local.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
Art. 9è. Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de març de 2009 i vigeix fins a ser modificada o derogada
expressament.
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Taxa per assistència i estada en la residència per a discapacitats psíquics
“Caixa Ontinyent”
Article 1. Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme a allò que s’ha autoritzat per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’empara del previst als articles 57 i
20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’allotjament i manteniment en
la Residència per a Discapacitats Psíquics “CAIXA ONTINYENT”, de Xàtiva, que es regularà
per la present Ordenança.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquest tribut, la prestació del servei d'assistència i estada a la
Residència per a Discapacitats Psíquics “CAIXA ONTINYENT” de Xàtiva, consistent en
l’assistència integral, allotjament i manutenció dels residents, discapacitats psíquics, a partir
d’un grau d’afectació superior al 33%, els quals podrien tenir associades altres
minusvalideses físiques, sensorials o simplement deteriorament físic, consistent en programes
de d’atenció mèdica, psicològica, d’estimulació sensorial i cognitiva, activitats formatives i
altres.
Article 3. Meritació
La taxa es considera meritada naixent l'obligació de contribuir, quan es sol·licita la prestació
dels serveis derivats del fet imposable.
Article 4 Subjectes Passius
Seran subjectes passius contribuents, les persones usuàries dels serveis assenyalats que
especifica aquesta ordenança, o els seus representants legals, així com les entitats a què es
refereix l'article 36 de la Llei General Tributària, que sol·liciten els serveis per a les persones
beneficiàries dels mateixos.
Article 5. Base imposable i liquidable
La base imposable està determinada pels serveis d’Assistència Integral enumerats al Plec de
Condicions Tècniques, consistents en l’allotjament i manutenció; i l'obligació de contribuir naix
des de l'admissió del malalt en el Centre.

Article 6. Quota tributària
La quota (tarifa) mensual serà l’import resultant d’aplicar sobre la pensió del resident el 75
por 100, quedant la resta, més les dues pagues extraordinàries, per a les seves despeses
personals, amb una aportació mínima de 150 € al mes per resident.
El pagament de la quota mensual es realitzarà per anticipat en els terminis que es determine.
La falta de pagament de la taxa comporta la perduda del dret a la prestació del servei.
La sol·licitud de prestació de servei tindrà caràcter indefinit i comportarà l’autorització al càrrec
en compte corrent de les tarifes establertes en l’ordenança fiscal.
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Article 7. Meritació i Gestió.
La taxa es merita en el moment de l'adjudicació de la plaça.
El contractista de la gestió del servei col·laborarà en la recaptació de la taxa de conformitat
amb el que preveu el plec de condicions. El justificant de l'ingrés serà requisit per a l'admissió
a la realització de les activitats.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei no es preste, procedirà la
devolució de l'import corresponent.
Article 8. Responsables.
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries establides en aquesta
Ordenança, en els supòsits de declaració consolidada, totes les societats integrants del grup
seran responsables solidaris de les infraccions comeses en aquest règim de tributació.
2. Els coparticipants o cotitolars de les herències jacents, comunitats de béns i la resta
d'entitats que, faltats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un
patrimoni separat, susceptible d'imposició i respondran solidàriament i en proporció a les
seues respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.
3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions simples i de la totalitat del deute tributari
en cas d'infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els administradors d'aquelles
que no realitzen els actes necessaris de la seua incumbència, per al compliment de les
obligacions tributàries infringides, consentiren en l'incompliment pels que depenguen d'ells o
adopten acords que feren possible les infraccions. Així mateix, tals administradors respondran
subsidiàriament de les obligacions tributàries que estiguen pendents d'omplir per les persones
jurídiques que hagen cessat en les seues activitats.
4. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos,
societats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzen les gestions
necessàries per al total compliment de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a
les dites situacions i que siguen imputables als respectius subjectes passius.
Article 9. Beneficis fiscals.
De conformitat amb el que disposa l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel
que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es reconeix cap
benefici tributari, excepte els expressament previstos en normes amb rang de Llei.
En tot cas podran atorgar-se ajudes personals per a la reducció de la quota per a persones
amb problemes de solvència econòmica i de caràcter social, rogadament i mitjançant informe
dels serveis socials i resolució motivada. Tot açò en la forma que reglamentàriament es
determine.
Article 10. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més del que
preveu aquesta Ordenança, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen.
DISPOSICIÓ FINAL. Aprovació i inici de l’aplicació.
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Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia següent al de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la província, s’ha aplicarà a partir d’octubre de 2005 i regirà fins a ser
modificada o derogada expressament.
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Taxa per assistència i estancia en el centre de dia “Perez Bruschetti”per a
malalts d’Alzheimer
Article 1. Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme a allò que s’ha autoritzat per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’empara del previst als articles 57 i
20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per assistència i estada en el
Centre de dia per a malalts d’Alzheimer de Xàtiva, que es regularà per la present Ordenança.
Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquest tribut, la prestació del servei d'assistència i estada al
Centre de dia per a malalts d’Alzheimer de Xàtiva, consistent en la atenció terapèutica de
persones amb problemes d’Alzheimer i demés demències senils, consistent en programes de
fisioteràpia, psicomotricitat, psicoteràpia, motivació cognitiva i social i enfermeria.
Article 3. Meritació
La taxa es considera meritada naixent l'obligació de contribuir, quan es sol·licita la prestació
dels serveis derivats del fet imposable.
Article 4 Subjectes Passius
Seran subjectes passius contribuents, les persones usuàries dels serveis assenyalats que
especifica aquesta ordenança, així com les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei
General Tributària, que sol·liciten els serveis per a les persones beneficiàries dels mateixos.
Article 5. Base imposable i liquidable
La base imposable està determinada pels serveis enumerats d'estimulació, de fisioteràpia,
psicomotricitat, psicoteràpia i motivació cognitiva i social i enfermeria i l'obligació de contribuir
naix des de l'admissió del malalt en el Centre.
Article 6. Quota tributària
Pels serveis enumerats anteriorment la quota (tarifa) serà de 100 Euros mensuals.
El pagament de la quota mensual es realitzarà per anticipat en els terminis que es determine.
La falta de pagament de la taxa comporta la perduda del dret a la prestació del servei.
La sol·licitud de prestació de servei tindrà caràcter indefinit i comportarà l’autorització al càrrec
en compte corrent de les tarifes establertes en l’ordenança fiscal.
Article 7. Responsables.
1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries establides en aquesta
Ordenança, en els supòsits de declaració consolidada, totes les societats integrants del grup
seran responsables solidaris de les infraccions comeses en aquest règim de tributació.
2. Els coparticipants o cotitulars de les herències jacents, comunitats de béns i la resta
d'entitats que, faltats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un
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patrimoni separat, susceptible d'imposició i respondran solidàriament i en proporció a les
seues respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.
3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions simples i de la totalitat del deute tributari
en cas d'infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els administradors d'aquelles
que no realitzen els actes necessaris de la seua incumbència, per al compliment de les
obligacions tributàries infringides, consentiren en l'incompliment pels que depenguen d'ells o
adopten acords que feren possible les infraccions. Així mateix, tals administradors respondran
subsidiàriament de les obligacions tributàries que estiguen pendents d'omplir per les persones
jurídiques que hagen cessat en les seues activitats.
4. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos,
societats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzen les gestions
necessàries per al total compliment de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a
les dites situacions i que siguen imputables als respectius subjectes passius.
Article 8. Beneficis fiscals.
De conformitat amb el que disposa l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel
que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es reconeix cap
benefici tributari, excepte els que siguen conseqüència del que estableixen els Tractats o
Acords Internacionals, o els expressament previstos en normes amb rang de Llei.
En tot cas podran atorgar-se ajudes personals per a la reducció de la quota per a persones
amb problemes de solvència econòmica i de caràcter social, rogadament i mitjançant informe
dels serveis socials i resolució motivada. Tot açò en la forma que reglamentàriament es
determine.
Article 9. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més del que
preveu aquesta Ordenança, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació integra en el
Butlletí Oficial de la província, i regirà fins a ser modificada o derogada expressament.
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Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local per empreses que presten serveis de telefonia
mòbil
ART. 1r.- FONAMENT I NATURALESA.A l'empara del que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, en l'article 106 de la Llei
7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 57 del Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, i de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 24.1.a) d'aquest últim cos legal, es
regula la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses que presten serveis de telefonia mòbil.
ART. 2n.- FET IMPOSABLE.1.- El fet imposable de la taxa ve constituït per la utilització privativa o l'aprofitament especial
per qualsevol títol, constituït sobre el sòl, subsòl o vol de béns d'ús públic municipal, amb
independència de la titularitat de les xarxes, a favor d'empreses que presten serveis de
telefonia mòbil, que resulten d'interés general o afecten una part important dels habitants del
municipi.
2.- Es produïx el fet imposable de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic municipal, tant si les empreses que presten serveis de telefonia mòbil són
titulars de les xarxes a través de les quals es presten aquells serveis, com si són titulars
únicament dels drets d'ús, accés o interconnexió a les mateixes.
ART. 3r.- SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES.1.- Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les empreses
explotadores que aprofiten el domini públic local per a la prestació dels serveis de telefonia
mòbil, ja siga sobre xarxes pròpies o alienes.
A aquests efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores dels esmentats serveis, les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2.- La responsabilitat solidària i subsidiària s'exigirà en els termes que establix la Llei 58/2003
de 17 de desembre, General Tributària, i la resta de normativa complementària.
ART. 4t.- BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA.1.- Base Imposable:
1.1.- Està constituïda pels ingressos mitjans per operacions corresponents a la totalitat dels
clients de comunicacions mòbils que tinguen el seu domicili en el terme municipal de Xàtiva.
1.2.- A efectes del que disposa l'apartat anterior, són ingressos mitjans per operacions els
resultants de dividir la xifra d'ingressos per operacions dels operadors de comunicacions
mòbils, pel nombre de clients de les dites comunicacions mòbils, segons les dades que oferix
per a cada exercici l'Informe de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
2.- Quota Tributària:
La quota tributària per a les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil és el resultat
d'aplicar el tipus de l’1,5 per 100 sobre la base imposable definida en el punt 1.
La fórmula de càlcul serà la següent:
QT = Nombre d'abonats empresa x (1,5% IMO)
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IMO = IOm/nombre clients mòbils
Les definicions són les següents:
QT: és la quota tributària.
Nombre d'abonats empresa: són el nombre d'abonats de l'empresa explotadora de serveis
de telefonia mòbil en el terme de Xàtiva.
IMO: són els ingressos mitjans per operacions.
IOm: són els ingressos per operacions dels operadors de comunicacions mòbils.
Nombre de clients mòbils: són el nombre de clients d'aquestes comunicacions mòbils.
ART. 5t.- MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU.1.- El període impositiu coincidix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o cessament en
la utilització o aprofitament especial del domini públic local, necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a
les regles següents:
En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que
resten per a finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que corresponga als
trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en què s'origina el
cessament.
2.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial a què es referix l'article 1 d'aquesta ordenança no
requerisca llicència o autorització, des del moment que s'ha iniciat l'esmentat aprofitament. A
aquest efecte, s'entén que ha començat l'aprofitament especial quan s'inicia la prestació de
serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3.- Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es prolonguen
durant diversos exercicis, la meritacio de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l'any natural.
ART. 6t.- GESTIÓ DE LA TAXA.
1.- Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil contribuents de la taxa hauran de
presentar en l'Ajuntament dins del primer mes de cada any, la declaració-liquidació
corresponent a l'exercici immediat anterior.
2.- La falta de declaració dins del terme assenyalat, facultarà a l'Ajuntament per a procedir a la
quantificació de la taxa, en funció de les quotes de mercat de cada operador en el municipi i la
resta de dades establides en l'informe anual de la Comissió Nacional del Mercat de les
Telecomunicacions de l'any corresponent.
L'Ajuntament girarà les liquidacions oportunes, que seran ingressades tal com es detalla en
els apartats següents:
a) El pagament de les taxes a què es referix la present ordenança ha d'efectuar-se conforme
a les liquidacions trimestrals a compte de la liquidació definitiva, les quals seran practicades i
notificades pel propi Ajuntament.
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b) L'import de cada liquidació trimestral serà equivalent al 25 % de l'import total resultant de la
liquidació a què es referix l'article 4.2 d'aquesta ordenança.
c) L'Ajuntament practicarà les liquidacions trimestrals i les notificarà als subjectes passius a fi
que facen efectius els seus deutes tributaris en període voluntari de pagament, dins dels
següents termes de venciment:
1er venciment:
Fins al 31 de març
2n venciment:
Fins al 30 de juny
3er venciment:
Fins al 30 de setembre
4t venciment:
Fins a 31 de desembre
La liquidació definitiva ha d'ingressar-se dins del primer trimestre de l'any següent a què es
referisca. L'import total es determina per la quantia total resultant de la liquidació a què es
referix l'apartat 4.2 d'aquesta ordenança, referida a l'any immediatament anterior al de la
liquidació. La quantitat a ingressar consistirà en la diferència entre aquell import i els
ingressos a compte efectuat en relació al mateix exercici. En el cas que hi hi haja saldo
negatiu, l'excés satisfet a l'Ajuntament s'ha de compensar en el primer pagament a compte o
en els successius de no ser suficients el primer.
ART. 7è.- COMPROVACIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ.1.- L'Ajuntament podrà exigir les dades i les declaracions que considere necessàries per a
conéixer el grau real d'utilització de l'aprofitament, podent, així mateix, realitzar les
comprovacions que resulten oportunes.
2.- En el cas que els subjectes passius no faciliten la informació assenyalada en l'apartat
anterior o impedisquen les comprovacions que resulten pertinents, l'administració municipal
podrà efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseïsca i de
l'aplicació dels índexs corresponents.
3.- La recaptació i inspecció es regulara pel que establix la Llei 58/2003 de 17 de desembre,
General Tributària, per les disposicions que la desenvolupen i complementen, així com per les
disposicions contingudes en l'Ordenança Fiscal General aprovada per l'Ajuntament de Xàtiva.
ART. 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS
S'aplicarà el Títol IV de la Llei 58/2003, General Tributària, i les seues disposicions de
desplegament en tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les
sancions que a les mateixes corresponguen.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
A efectes de quantificar les quotes provisionals a abonar durant el primer any de vigència de
la present ordenança, açò és, l'exercici 2009, es tindran en compte les dades i estadístiques
oficials proporcionats per la Comissió Nacional del Mercat de les Telecomunicacions
corresponents a l'any 2007, sense perjuí que una vegada coneguts les dades oficials
corresponents a l'exercici 2009 es procedisca a practicar la liquidació definitiva a què es
referix l'últim paràgraf de l'article 6 d'aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, començarà a aplicar-se si és el cas, l'1 de gener de l'any 2009,
després de la publicació en el BOP de l'edicte de la seua aprovació amb el text íntegre de
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l'articulat, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa, havent-se de
donar trasllat de la publicació així com del text de l'ordenança, a la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions, en compliment d'allò que s'ha previngut en l'article 29.2 de la Llei
32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
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Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència a proves selectives
de personal de l'ajuntament de xativa
Article 1. Naturalesa i fonament.
Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 108
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb
el que disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament
establix la Taxa per concurrència a les proves selectives convocades per la corporació per a
l'ingrés de personal al seu servei, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes
de la qual s'atenen al que prevé l'article 58 de l'Esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenrotllada amb motiu de la
convocatòria i celebració de proves selectives per a ingrés de personal al servei de
l'Ajuntament de Xátiva.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones físiques, que sol·liciten participar en la celebració de les
proves selectives per a ingrés del personal al servei d'aquest Ajuntament.
Article 4. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa atenent a les classificacions de
personal en grups i al tipus de proves selectives.
Article 5. Tarifes.
Les quotes es determinaran d'acord amb les tarifes dels epígrafs següents:
Epígraf 1. Proves selectives Funcionaris de carrera:
Categoria
Tarifa, en euros
Grup A/
51
Grup B/
41
Grup C/C1
31
Grup D/C2
25
Grup E/AP
20
En el cas que les proves del Grup C/C1 siguen per a l'ingrés en el cos de la Policia local,
s'aplicarà un recàrrec de 31 euros sobre la taxa establida.
Epígraf 2. Proves selectives de Personal temporal (bosses de treball):
Categoria
Tarifa, en euros
Grup A/
26
Grup B/
21
Grup C/C1
15
Grup D/C2
10
Grup E/AP
5

 Albereda Jaume I, 35.
46800 Xàtiva
http://www.xativa.es

Ordenances fiscals 2011

Pàgina 124/125

 96 228 98 05
Fax 96 228 98 09
intervencio@ayto-xativa.es

SERVEIS ECONÒMICS I FINANCERS
OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
2A0001/Ordenances_2011.doc

Article 6. Meritació.
Es meritarà la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta per l'interessat la sol·licitud
per a participar en les proves selectives que es tracte.
Article 7. Ingrés.
Junt amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves selectives, es presentarà
còpia del pagament acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la quota corresponent a la prova la
participació de la qual se sol·licita.
L'ingrés haurà de realitzar-se en el compte que es designarà en les bases especifiques de
cada convocatòria .
Articule 8. Exempció i Bonificació
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa:
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
- Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un
mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als Cossos i Escales de
funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per l'Administració pública
estatal en què sol·liciten la seua participació. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que,
en el termini de què es tracte, no hagueren rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'hagueren
negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió
professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari
mínim interprofessional.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent els empleats que participen en processos de
funcionarización i/o de consolidació d'ocupació així com els funcionaris que participen en
processos de promoció interna.
Articule 9. Devolució
Procedirà la devolució de les taxes que s'hagueren exigit quan no es realitze el seu fet
imposable per causes no imputables al subjecte passiu.
Per tant, no procedirà devolució alguna dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les
proves selectives per causa imputable a l'interessat, circumstància que haurà de fer-se
constar en les bases de les corresponents convocatòries. L'exclusió per no complir els
requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria no donarà lloc a la devolució
dels drets d'examen.
En el cas que procedisca el dret a la devolució de la taxa correspondrà a l'entitat convocant
procedir al reconeixement del dit dret i dur a terme la posterior tramitació per al seu
abonament.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la
província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2011, i romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
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