
PLE DE L’AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 12/2017

DATA: 22 DE DESEMBRE DE 2017

ACTA DE LA SESSIÓ

ASSISTENTS:

GRUP SOCIALISTA:

Alcalde-President:

Sr. Roger Cerdà Boluda

Regidors:

Sr. Ignacio Reig Sanchis
Sra. Xelo Angulo Luna
Sr. Jordi Estellés Carrasco
Sra. Lena Baraza Lorente
Sr. Pedro Aldavero López
Sra. Mariola Sanchis Del Valle

GRUP ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Sr. Miquel Àngel Lorente López
Sra. Francesca Chapí Albero
Sr. Miguel Alcocel Maset
Sra. Maria Amor Amorós Giménez
Sr. Alfred Boluda Perucho

GRUP PARTIT POPULAR

Sra. Maria José Pla Casanova
Sr. Jorge Herrero Montagud
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Sra. Pilar García Morell
Sr.  José Francisco Domínguez Rivera
Sr. Vicente Ribes Iborra

GRUP BLOC-COMPROMÍS:

Sra. Cristina Maria Suñer Tormo
Sra. Maria Pilar Gimeno Calabuig
Sra. Maria Empar Penadés Estrela

GRUP CIUDADANOS:

Sr. Juan Giner Company

A la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i cinc minuts del dia vint-i-dos de
desembre de dos mil dèsset, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, i sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Roger Cerdà Boluda,
els  regidors  indicats,  a  fi  de  celebrar  en  una  única  convocatòria  la  sessió
ordinària prèviament convocada.

La Corporació està assistida per la Interventora, Carmen Savalls Sanfélix i
pel  Vicesecretari,  en  funcions de Secretari,  Eduardo Balaguer  Pallàs,  que,  a
més, actua com a fedatari.

El Ple es constitueix vàlidament per complir els assistents amb el terç del
nombre legal dels seus membres i assistir el president i el secretari.

El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al
següent ORDRE DEL DIA:

1r. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2017.

De  conformitat  amb  el  preceptuat en  l'article  91  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre  de  1986,  l’Alcalde  President  pregunta  si  algun  membre  de  la
Corporació ha de formular alguna observació de l'acta de la sessió anterior, que
ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.

A continuació i no formulant-se cap objecció, per unanimitat dels  vint-i-un
membres presents, s'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària, celebrada
el dia 26 de novembre de 2017.
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2n.-  EXP.  NÚM.   2708/2017,  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  LES
ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018. 

Es  dóna  compte  dels  antecedents  de  l'expedient  on  consta  informe
proposta del tècnic de recursos financers, que diu:

Vist  que  en  data  30  de  setembre  es  van  aprovar  inicialment  les
ordenances fiscals per a l'exercici 2018.

Vist  que  el  terme  de  presentació  d'al·legacions  finalitzava  el  23  de
novembre de 2018 i tenint en compte que s'han presentat instàncies en data 14
d'octubre per part de l'associació XATEBA on al·lega diverses modificacions que
afecten al contingut econòmic de l'ordenança així com altres modificacions que
no afecten al contingut econòmic de l'ordenança i una altra instància en data 23
d'octubre  del  Sr.  MIQUEL ANGEL LLOPIS  ALIAGA on  al·lega  modificacions
sobre l'aprovació inicial de l'ordenança de l'IBI en relació a la bonificació per la
instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar.

Quant a l'al·legació de l'associació XATEBA s'estima parcialment respecte
a la revisió sol·licitada sense contingut econòmic, desestimant les al·legacions
presentades que afecten al contingut econòmic de l'ordenança.

Respecte  a  la  segona  al·legació  presentada  pel  Sr  MIQUEL  ANGEL
LLOPIS ALIAGA i vist l'Informe Tècnic de l'Ajuntament i l'informe proposta del
departament de l'Impost de Béns Immobles s'acorda estimar de forma parcial
l'al·legació presentada sobre l'aprovació inicial de la bonificació de l'IBI.

Vist que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Interventora.

La Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes, per sis
vots  favorables,  els  corresponents  als  regidors  dels  grups  de  Psoe,  Eu  i
Compromís,  i  tres  abstencions  dels  regidors  del  Pp  i  C's,  va  dictaminar
favorablement la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a 2017.

El  Ple de l'Ajuntament,  per quinze vots a favor (el  vot  del  Sr.  Alcalde-
President, el sis vots dels regidors del grup municipal PSOE, els tres vots de les
regidores del grup municipal Compromís i els cinc vots dels regidors del grup
municipal  EUPV:  AC),  sis  abstencions  (les  cinc  vots  dels  regidors  del  grup
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municipal PP i el vot del regidor del grup municipal Ciudadanos) i cap vot en
contra, adopta el següent ACORD:

Primer.  Estimar  parcialment  l'al·legació  presentada  per  l'associació
XATEBA, respecte a les al·legacions sense contingut econòmic i desestimar les
al·legacions  que  afecten  al  contingut  econòmic  de  l'ordenança  per  ser  una
decisió de caràcter polític.

Segon. Estimar parciament l'al·legació presentada pel Sr MIQUEL ANGEL
LLOPIS ALIAGA sobre l'aprovació inicial de la bonificació de l'IBI d'acord amb
l'informe proposta del departament de l'Impost de Béns Immobles.

Tercer.  Elevar a definitiu l'acord de Ple de la Corporació de data 30 de
setembre de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018, que es
detallen a continuació, així com els articles modificats que queden redactats de
la següent manera:

PREU PUBLIC DE L'AIGUA POTABLE

 Art. 4t. Tarifa 
1.  S'estableix  amb  caràcter  general  una  quota  de  servei  de

5,17€/quadrimestral (15,51 €/any) per cada comptador i usuari.

2.  S'estableix  una  quota  de  consum  per  distribució  i  subministrament
d'aigua potable de carácter binòmica amb el següents trams i preu per cadascú:

Per als primers 24 m3 de consum, per m3………………0,2796 €
A partir de 24 m3 de consum, per m3…………………    0,3961 €

3. Connexions: En concepte de dret de connexió es pagarà:
Per cada vivenda 94,39
Per cada local comercial o industrial, 1,03€/m2 amb un mínim de 108,55
Local comercial o industrial en polígon industrial urbanitzat pels 
propietaris

188,64

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 60,11
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15 mm 63,08
20 mm 69,98
25 mm 117,73
30 mm 140,94
40 mm 191,51
50 mm 345,78
65 mm 422,54
80 mm 513,72

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 57,87 €. 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.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER A LA
CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L

´AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Article 5. Tarifes
Les  quotes  es  determinaran  d´acord  amb  les  tarifes  dels  epígrafs

següents:

CATEGORIA TARIFA
Grup A1 52,35
Grup A2 42,10
Grup B 34,60
Grup C1 31,85
Grup C2 25,65
Grups AAPP 20,55

En el cas que les proves del C/C1 siguen per a l´ingrés en el cos de la
Policia Local, s´aplicará un recàrrec de 32 euros sobre la taxa establida.

Epigraf 2. Proves selectives de Personal temporal (borsa de treball):

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 12, DE 22 DE DESEMBRE DE 2017

5



CATEGORIA TARIFA
Grup A1 26,70
Grup A2 21,55
Grup B 19,50
Grup C1 15,40
Grup C2 10,25
Grups AAPP 5,15

TAXA DE RECOLLIDA DE FEM

Art. 5è. Exempcions i bonificacions.

Les unitats fiscals, els ingressos familiars de les quals siguen, en el seu
conjunt, inferiors al salari mínim interprofessional, se’ls aplicarà la quota reduïda.
S’aplicarà  una  bonificació  del  35%  a  totes  les  tarifes,  excepte  les  tarifes
corresponents a grans productors.

IMPOST SOBRE BENS INMOBLES (IBI)

Article 3. Bonificacions.

1) Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’immoble que
constituïsca  la  vivenda habitual,  els  subjectes  passius  que siguen titulars  de
família nombrosa en la data de la meritació corresponent al període impositiu.
Els percentatges de bonificació anual seran aplicats en funció del valor cadastral
de la vivenda habitual conforme als valors següents:

Valor cadastral dels Immobles bonificats                               % Bonificació

Inmobles amb valor catastral inferior o igual a 150.000€                             60%
Inmobles amb valor catastral superior a 150.000€                                       30%

Una vegada concedida la bonificació, persistirà durant tot el període de
vigència del títol que ha servit de base per a la seua concessió, llevat que es
produïren circumstàncies que donaren lloc a la caducitat del títol anticipadament,
i,  en  aquest  cas,  desapareixeria  la  bonificació  a  partir  de  l’any  següent  de
produir-se aquesta circumstància.
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Excepte prova en contra,  s’entendrà per residència habitual aquella en
què estiga empadronat el cap de família beneficiari del títol. En conseqüència, el
cap de família ha d’estar empadronat en el moment de la meritació de l’impost
en el municipi de Xàtiva.

En  el  cas  de  separació  o  divorci  s’entendrà  per  vivenda  habitual  la
designada en la sentència o conveni regulador com a domicili del cònjuge que es
faça càrrec de la custòdia de la majoria dels fills. 
Si  cada  cònjuge  es  fa  càrrec  del  mateix  nombre  de  fills,  s’entendrà  com a
vivenda habitual la de qualsevol  d’ells, a la seua elecció.  En aquest cas, cal
adjuntar a la sol·licitud de bonificació la manifestació subscrita pels dos cònjuges
de l’elecció efectuada i el certificat del municipi de residència de l’altre cònjuge,
si és el cas, en què quede constància de no haver sol·licitat ni obtingut en aquell
altre municipi la bonificació per vivenda habitual de família nombrosa. 

Per  a  gaudir  d'aquesta  bonificació  els  interessats  hauran  d'instar  el
benefici a l'Ajuntament de Xàtiva, durant el període impositiu d'aplicació, aportant
la següent documentació:

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.
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.

2) Tindran  dret a una  bonificació  d'un 50 per cent en la quota  íntegra  
de l’impost  les edificacions que l’ús cadastral de les quals siga predominantment
residencial en els quals s'haja instal·lat un sistema per a l'aprofitament elèctric de
l'energia provinent del sol i dispose d'una potència mínima d'1,85 Kw

Tindran  dret  a  la  bonificació  d'un  25  per  cent  en  la  quota  íntegra  de
l'impost  les edificación  que l’ús  cadastral  de  les quals  siga predominantment
residencial en els quals s'haja instal·lat un sistema per a l'aprofitament tèrmic de
l'energia provinent del sol i dispose d'una superfície mínima de 4 m² d'obertura
de captació solar.

L’atorgament d’esta bonificació estarà condicionat al fet que el compliment
dels requisits anteriors quede acreditat  per mitjà de l’aportació aportació dels
següents documents:
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1.Llicència d'obres. 
2.Certificat de la instal·lació realitzada, assenyalant les característiques de
l'equip instal·lat i que compleix amb els requisits legals  d'homologació,
especificant data i lloc d'instal·lació i signat per instal·lador autoritzat.
3.Factura detallada de la instal·lació, entenent que la data que figure en
aquesta serà la de posada en funcionament de la mateixa.
Esta   bonificació,  que  cal  sol·licitar,  produirà  efecte  des  del  període
impositiu següent   a aquell  en què se sol·licite i tindrà una durada de
quatre anys, a comptar des del període impositiu següent al de la data de
factura  i sempre que s’acredite davant de l’Ajuntament el compliment dels
requisits  exigits per a l’atorgament.
No  es  concedirà  esta  bonificació  quan  la  instal·lació  d’estos  sistemes
d’aprofitament  de  l’energia  solar  siga  obligatòria  segons  la  normativa
específica en la matèria aplicable en la data d'instal·lació.
Ambdues bonificacions no seran acumulables

3)  Tindran dret a una bonificació de fins al 95 % en la quota íntegra de
l’impost les societats musicals adscrites a la Federació de Societats  Musicals de
la Comunitat Valenciana incloses en l’annex II de l’Orde 1/2011, de 12 de juliol,
de  la  Conselleria  de  Turisme,  Cultura  i  Esport,  per   la  qual  es  declara  Bé
Immaterial de Rellevància Local la tradició musical valenciana materialitzada per
les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

Per a poder beneficiar-se de la bonificació regulada en este article serà
requisit indispensable que la societat musical peticionària no tinga ànim de lucre
i que la seua seu es trobe al terme municipal de Xàtiva. 

Únicament seran objecte de bonificació els immobles i/o locals afectes a
l’activitat musical, i no tindran esta consideració la resta de locals i/o immobles
afectes  totalment  o  parcialment  a  qualsevol  altra  activitat  que  no  siga  la
pròpiament musical.”

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
equiparables a este i no figuren entre els bens del seu immobilitzat.

Art.  4r.  Modificacions  en  la  titularitat  de  béns  immobles  urbans.  Si
l'Ajuntament  coneix  de  la  modificació  de  la  titularitat  per  haver  obtingut
informació de Notaris o del Registre de la Propietat, o bé perquè l'interessat o
representant/autoritzat,  ha  presentat  declaració  d'alteració  cadastral  d'ordre
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jurídic  en  model  segons  Ordre  Ministerial  EHA/3482/2006  o  mitjançant  la
utilització de declaracions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa  urbana  (IIVTNU)  i   adjuntant  la  documentació  necessària,  es
modificarà  la  base  de  dades  per  mitjà  de  registre  en  la  Seu  Electrònica  de
Cadastre (SEC).

TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA
VORERA O DES DE BÉNS D'ÚS PÚBLIC A PROPIETATS
PARTICULARS 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 o des de béns d´us públic a propietats
particulars  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. 9. La tarifa és la següent.
a.1) Entrada vehicles: per ml d´accés a l´inmoble 64,79

a.2) Previa sol·licitud del titular, per a entrades de vehicles afectats per 
restringions de trànsit, que en conjunt les restringions superen el 10% 
d’utilització anual: per ml 58,30

a.3) En locals comercials destinats a aparcament: per plaça de vehicle 
assenyalada, a més de la taxa 9,30

b) Reserva d'espai per a càrrega o descàrrega: per ml  
En horari matinal 39,98

En horari de vesprada 39,98
c) Les plaques lliurades per l'Ajuntament, tant les de reserva 
d'aparcament com les de càrrega o descàrrega, es facilitaran a 33,01

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

Art.  5è. La  tarifa  dels  aprofitaments  regulats  en  aquesta  ordenança  és  la
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següent:

1. Ús comú.
Activitats comercials i industrials i elements annexos:
1.1.1.Aparells automàtics en €
a) Aparells de venda automàtica, any 24,49

b) Aparells de venda automàtica per fira 20,80

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
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
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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  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.

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
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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) 47,90
Categoria primera Unitat (taula i quatre cadires) 30,45
Categoria segona Unitat (taula i quatre cadires) 21,90
Ocupació cap de setmana Unitat (taula i quatre cadires) € 

setmana
15,00

Per a la setmana de Fira d’Agost, mes d’agost, s’estableixen les següents tarifes:
Categoria especial Unitat (taula i quatre cadires) 28,00
Resta categories Unitat (taula i quatre cadires) 22,00

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
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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 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 417,48

b) Fotografia amb finalitat comercial o publicitària per dia o fracció 167,40

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 5,55

b) Si és al mes, per metre lineal o fracció 29,12
1.3. Per la instal·lació de caixers automàtics.
Per cada caixer amb accés directe des de la via pública, per any 538,46

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: 67,42

Més de 1.000 espectadors de capacitat: 183,32
Exempts  els  espectacles  d´interés  culturals  adreçats  a  gent  menuda que  no
utilitzen animals en les seues actuacions
2.1.2. Tarifes per fires i altres

FIRA DEL BESTIAR
Per Box 20,00
Per pessebre o corralet (amb capacitat per a 6 animals) 35,00
Per carpa 5 X 5 150,00

EXCM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA
PLE ORDINARI NÚM. 12, DE 22 DE DESEMBRE DE 2017

13



FIRA D’AGOST I ALTRES, PER ATRACCIONS I LLOCS DE VENDA
Llocs de venda categoria  1ª (reial de la fira) per ml. 68,00 €
Llocs de venda categoria 2ª (voreres interiors) per ml. 60,00 €

Llocs de venda garrots per ml.
48,00 €

Atraccions per ml. 100,00 €
Ocupacio vía pública (carpa) (Reial de la Fira) de 5 X 5 300,00 €
Ocupacio vía pública (carpa) (Reial de la Fira) de 3 X 3 180,00 €

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

I.- Fonaments i naturalesa 

Article 1º De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 27 i
en concret el 20 4 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  Reguladora  de les  Hisendes  Locals,  aquest
Ajuntament estableix la 1.-Taxa per  Emissió d'Informes per part  de la  Policia
Local en relació a la comunicació de part d’accidents de vehícles i sinistres amb
danys materials o personals, a petició de companyes aseguradores, particulars i
empreses, que 
es regirà per la present Ordenança Fiscal. 

II.- Fet imposable 
Article 2º  Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei

d'elaboració dels: 

1.-  informes  de  parts  d'accidents  de  vehicles  i  sinistres  amb  danys
materials o personals, o per l'expedició de còpies dels ja existents, en l'àmbit de
la competència de la Policia Local.

III.- Subjecte passiu 
Article 3º  Són subjectes passius contribuents,  les persones físiques o

jurídiques  i  les  entitats  al  fet  que  es  refereix  l'article  35  de  la  Llei  General
Tributària que sol·liciten l'emissió dels l'informes en cada cas. 

IV.- Quota tributària 

Article 4º La quota tributària consistirà en una quantitat d'acord amb la
següent tarifa: 

1.-  Per  cada  informe  d'accidents  de  vehicles  i  sinistres  amb  danys
materials o personals, o per l'expedició de còpies dels ja existents, expedit per la
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Policia Local: 103’34 euros.

V.- Esdevinc 

Article 5º Les taxes es reportaran quan s'inicie l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, és a dir, des del moment de la presentació de la
corresponent  sol·licitud  de  prestació  del  servei,  en  el  Registre  General  de
l'Ajuntament. 

VI.- Gestió i Liquidació 

Article 6º Les persones interessades a disposar 

1.-d'informes elaborats per la Policia Local, als quals es refereix la present
Ordenança, presentaran la sol·licitud corresponent  en el  Registre General  de
l'Ajuntament,  havent  d'adjuntar  el  justificant  de  pagament  de  les  taxes  a  la
sol·licitud. En el termini que s'indique a l'interessat en cada cas, mai superior a
quinze dies, es facilitarà l'informe que va sol·licitar i unirà a l'expedient, per a
constància,  el  resguard  de  l'ingrés.  Els  expedients  ultimats  es  remetran
mensualment, per a la seua comprovació, a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

Disposició Final 

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor des de la seua publicació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia.

PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ CASA CULTURA

Art. 6è. Les tarifes aplicables són les següents:
1) Casa de la Cultura
a) Salons d'exposicions per cada dia d’ús Import €
    Saló Montcada 32,55 €
    Saló Entresòl 10,90 €
    Sala 1ª Planta 10,90 €
b) Salons de conferències 2ª Planta: 
 Per cada dia d´ús 74,75 €
c) Saló d’actes Montcada 1ª planta
Per cada dia d´ús 131,15 €
d) Sala de reunions 1ª planta
Per cada dia d´ús 43,75 €
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e) Patí exterior a l’aire lliure:
    1 dia d'ús 43,75 €
f) 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.

ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DELS  PREUS
PÚBLICS  PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS,  REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS  I  UTILITZACIÓ  DE  LES  INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES  DE  PROPIETAT  MUNICIPAL,  ADSCRITES
CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 2018. 

ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa. 

En  ús  de  les  facultats  concedides  pels  articles  133.2  i  142  de  la
Constitució  Espanyola  i  per  l'article  106  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el previst en els
articles  15  a  27  del  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s'aprova el  Text  Refós de la  Llei  Reguladora  de les Hisendes locals,  aquest
Ajuntament  estableix  els  preus  públics  per  prestació  de  serveis,  realització
d'activitats  esportives  i  utilització  de  les  instal·lacions  esportives  de  propietat
municipal i adscrites al Consell Esportiu Municipal. 

ARTICLE 2. Fet Imposable 

Constitueix  el  fet  imposable  dels  preus públics  la  prestació  del  servei,
realització  d'activitats  i  utilització  de  les  instal·lacions  esportives  de  propietat
municipal. 

ARTICLE 3. Subjecte Passiu. 

Són subjectes passius d'aquests preus públics, totes les persones físiques
o jurídiques i  les entitats al  fet  que es refereix l'article 36 de la Llei  General
Tributària, que sol·liciten la utilització de les instal·lacions esportives enumerades
en l'article anterior. 

També  es  considera  subjectes  passius,  els  Clubs  o  associacións
esportives inscrites en el registre d'associacions veïnals de Xàtiva. 

ARTICLE 4. Responsables. 
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Respondran del deute tributari els deutors principals. A aquests efectes,
es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article
35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

ARTICLE 5. Quota Tributària. 

EXEMPCIONS: Sobre els preus públics establerts, únicament s'aplicaran
les següents exempcions: 

 
1)La  utilització  de  forma  col·lectiva  d'instal·lacions  o  espais  pels

CENTRES  D'ENSENYAMENT,  PÚBLICS  O  CONCERTATS,  de  la  ciutat  de
Xàtiva,  per al  desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física,  Setmanes
Culturals, Festivals, etc. 

S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines. 

2)Activitats que tinguen com a objecte la promoció, foment, divulgació o
pràctica  de  qualsevol  modalitat  esportiva,  organitzada  o  patrocinada  per
l'AJUNTAMENT  DE  XÀTIVA  (CONSELL  ESPORTIU  MUNICIPAL),
GENERALITAT  VALENCIANA  O  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL.  I  altres
Administracions  públiques,  que  sol·liciten  la  utilització  de  les  instal·lacions
esportives municipals, en casos puntuals de necessitat i degudament justificats. 

3)Els/les  esportistes,  àrbitres-col·laboradors/es,  delegats/des  i
entrenadors/res  inscrits/es  en  els  XXXVI  JOCS  ESPORTIUS  DE  LA
COMUNITAT  VALENCIANA,  PROMOGUTS  PER  LA  GENERALITAT
VALENCIANA,  en  les  seues  fases  local,  comarcal,  provincial,  autonòmica  i
nacional en el període de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 de Juny de 2018.

4)Cessió d'instal·lacions a PARTITS POLÍTICS, en els termes establits en
la legislació electoral. 

BONIFICACIONS.  

A).CENTRES  D'ENSENYAMENT,  PÚBLICS  O  CONCERTATS,  no
pertanyents  a la  localitat  de Xàtiva,  per  al  desenvolupament  de l'assignatura
d'Educació Física, Setmanes Culturals, Festivals, etc., una bonificació del 50 %. 

S'exclou en tot cas l'ús o realització d'activitats en piscines.  

B).ESPORTISTA  BECAT  COM  A  ESPORTISTA,  per  la  Diputació
València, CSD, Pla ADO, Generalitat Valenciana o l'Ajuntament de Xàtiva,dins
dels  últims  3  anys,  i  fins  a  complir  els  21  anys,  així  com  l'acreditació  de
l'empadronament  en  la  Ciutat  de  Xàtiva;  tindrà  una  bonificació  del  100%,
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exclusivament  en  l'espai  esportiu,  franja  horària  i  període  anual  marcat  pel
Consell Esportiu Municipal. 

C).CLUBS,  ASSOCIACIONS  ESPORTIVES  LEGALMENT
CONSTITUÏDES I INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS
DE XÀTIVA, AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA. 

Els i les membres d'un Club o Associació Esportiva, inscrits en el Registre
d'Associacions Veïnals de Xàtiva, amb participació en trobades, competicions i
lligues oficials fora de la localitat de Xàtiva (esportistes, tècnics, àrbitres, jutges i
jutgesses, delegats/des i cos mèdic), amb llicència federativa en vigor; obtindran
un 100% de bonificació en els preus públics corresponents a l'abonament de les
instal·lacions  esportives,  amb  accés  gratuït  exclusivament  als  espais
reglamentaris de la modalitat  esportiva corresponent i  en l'horari  establert pel
Consell Esportiu Municipal, sent el subjecte passiu el Club o Associació esportiva
al qual pertanya el/la membre federat/da. 

 
Quedant de la següent manera:

CARNET FEDERAT: Bonificació d'un 100% sobre els preus públics BONIFICACIÓ

De 0 a 8 anys: 100 %

De 9 a 16 anys 100 %

De 17 a 64 anys: 100 %

Jubilats/des, Pensionistes i Diversitat Funcional (major o 
igual al 33%). 

100 %

Requisits:
Llicència federativa en vigor i haver participat almenys en el 50 % de les

competicions  programades  per  la  seua  federació.  La  sol·licitud  d'aquesta
justificació serà potestat del CEM. 

Que el beneficiari/a pertanya a un Club o Associació esportiva de la ciutat
i  inscrita en el  Registre d'Associacions Veïnals  de l'Ajuntament Xàtiva,  i  amb
participació en trobades, competicions i lligues fora de la localitat de Xàtiva. 

Els  preus  públics  inclouen  l'accés  a  totes  les  instal·lacions,excepte  el
gimnàs,que tindra una bonificació del  50%,prèvia assignació de la franja horària
pel Coordinador Esportiu Municipal. 

Així mateix gaudiran d'una bonificació del 100 % de les despeses de la
llum artificial. 
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En casos excepcionals, i prèvia sol·licitud individual, acreditant la condició
de  federat  i  membre  d'un  club  no  usuari  de  les  instal·lacions  esportives
municipals,  podrà  tenir  una bonificació  de  fins  a un  40 %,  previ  informe del
Coordinador Esportiu Municipal.  

En el supòsit, que els/les membres d'un Club o Associació amb llicència
federativa,  sol·licitaren  l'accés  a  altres  espais  esportius  fóra  l'horari
d'entrenament  o  competició,  establert  pel  Consell  Esportiu  Municipal,  se  li
aplicarà el preu públic,corresponent: 

D)  MEMBRES  DE  CLUBS  I  ASSOCIACIONS  ESPORTIVES,  SENSE
CONDICIÓ DE FEDERATS.

Es  permetrà  l'ús  dels/de  les  membres  que  pertanyen  a  un  Club  o
Associació sense llicència federativa, inscrits en el Registre Associacions Veïnals
de Xàtiva,podent bonificar-se la quantitat obtinguda en funció d'un barem aprovat
per aquest organisme, sent la bonificació mínima del 10% i la màxima del 40%,
sempre que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interès públic en la
seua celebració. 

El  percentatge  màxim  a  aplicar,  serà  el  resultat  de  valorar,  prèvia
acreditació, els següents aspectes: 

ACTIVITAT  BONIFICACIÓ

Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament de Xàtiva o Consell Esportiu
Municipal. 20%

Foment de sectors: Diversitat Funcional,  dona, tercera edat, adolescents,
etc. 

10%

Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant 10%

E) ASSOCIACIONS, NO ESPORTIVES I SENSE FINALITAT DE LUCRE
INSCRITES EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS. 

Es  permetrà  l'ús  de  les  Associacions  sense  finalitat  de  lucre,  podent
bonificar-se  la  quantitat  obtinguda  en  funció  d'un  barem aprovat  pel  Consell
Esportiu Municipal,  sent la bonificació mínima del  10% i  la màxima del  30%,
sempre que l'activitat que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter
benèfic, social, sanitari, cultural, etc., i concórreguen raons d'interès públic en la
seua celebració. 
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Aquestes activitats no podran contravenir en cap cas el principi d'igualtat i
no discriminació cap a les dones.

Aquestes activitats han de ser promogudes per associacions sense ànim
de lucre i inscrites en el Registre associacions Veïnals Ajuntament de Xàtiva. 

Sols en l'espai esportiu, franja horària i període anual marcat pel Consell
Esportiu Municipal.

El percentatge final a aplicar serà el resultat de valorar, prèvia acreditació,
els següents aspectes: 

ACTIVITAT BONIFICACIÓ

Activitats destinades a menors 18 anys 10%

Entitat col·laboradora activitats de l'Ajuntament. Consell Esportiu Municipal 10%

Foment de sectors: Diversitat Funcional, dona, tercera edat, adolescents, etc. 5%

Altres aspectes al·legats per l'entitat sol·licitant 5%

F)  ALTRES  PERSONES  FÍSIQUES,  ENTITATS  PÚBLIQUES  I
PRIVADES SENSE FINALITAT DE LUCRE. 

El Consell Esportiu Municipal oferirà la utilització bonificada fins 100%, a
aquelles  activitats  esportives  puntuals  y  temporals  (Campus,  Escoletes,
Celebracions culturals y festives,etc),promogudes per persones físiques, entitats
públiques o privades, sense finalitat de lucre i que no estiguen contemplades en
la  present  ordenança,  i  que  promoguen  activitats  destinades  a  la  promoció,
divulgació i foment de l'activitat esportiva a la ciutat de Xàtiva, previ informe del
Coordinador Esportiu Municipal.

En el cas d'ús dels serveis de Piscina aquelles entitats que sol·liciten tal
servei,  per  un període inferior  a  un mes,  i  amb una limitació  que no supere
l'hora,podrà bonificar-se fins a 80 % del preu diari,previ informe del Coordinador
Esportiu Municipal. 

G) ENTITATS AMB FINALITAT DE LUCRE. 

Quan  una  entitat  amb  finalitat  de  lucre  sol·licite  les  instal·lacions,  es
calcularà el preu públic sobre la base de: 
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FORA  DE  L'HORARI  DE  LA  INSTAL·LACIÓ: Previ  informe  del
Coordinador  d'Instal·lacions  Esportives,  es  calcularà  el  preu  /  hora  de  les
despeses  d'obertura  i  consum  de  la  instal·lació  sol·licitada,  valorant-se  els
factors com el temps d'us, nombre d'usuaris/es, etc. 

DINS  DE  L'HORARI  DE  LA INSTAL·LACIÓ: S'aplicarà  el  preu  públic
corresponent a cada espai que forme part de l'entitat sol·licitant. El preu públic
corresponent a la utilització de les piscines públiques comprèn tota la temporada
estival (tres mesos). Aquelles entitats amb ànim de lucre que sol·licite tal servei,
per un període inferior a un mes, i amb una limitació que no supere l'hora, podrà
prorratejar el pagament del preu públic de forma mensual.  

En la resta de les instal·lacions i espais, l'abonament del preus públics
s'estableix de forma mensual.

En el cas que per edat, dit/a usuàri/a estiguera exempt, se li  aplicara el preu
públic mínim a l'edat immediatament superior.

BONIFICACIONS  I  EXEMPCIONS  APLICABLES  A  INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES
MUNICIPALS. 

Centres docents privats. 50%

Centres Diversitat Funcional públics. 100%

PREUS PÚBLICS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

1.US D'ESPAIS ESPORTIUS.

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció l'ús de les instal·lacions i es regirà
per els preus públics. que segueixen de les instal·lacions de la Ciutat de l Esport;
Pavelló  Esportiu  Municipal,  Francisco  Ballester,  Pavelló  Voleibol  i  Camp  de
Futbol Paquito Coloma.,per us puntual i ocasional.

GIMNÀS CIUTAT DE L ´ESPORT

De 14 a 64 anys.Día                                                                                                                4,00

De 14 a 64 anys. Mes                                                                                                            13,00

Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat Funcional (major o igual al 33%).Día                           2,00

Pensionistes, Jubilats/des, Diversitat Funcional (major o igual al 33%).Mes                       11,00

CAMP DE FUTBOL 7. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts.

Llum natural                                                                                                                           33,00
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Amb llum artificial                                                                                                                  43,00

CAMP DE FÚTBOL 11. Per partit o activitat esportiva de 60 minuts

Llum natural                                                                                                                          53,50

Amb llum artificial                                                                                                                  69,00

 PISTA DE FÚTBOL SALA/VOLEIBOL/BASQUET/HANDBOL. Per partit o
activitat esportiva de 60 minuts

Llum natural                                                                                                                           23,50

Amb llum artificial                                                                                                                  33,00

TENNIS/ PÁDEL /FRONTÓ/ VOLEI PLATJA:Per partit o activitat esportiva
de 60 minuts

Llum natural                                                                                                                             6,00

Amb llum artificial                                                                                                                    9,00

PISTES PAVELLONS ESPORTIUS:Per partit o activitat esportiva de 60
minuts

Llum natural                                                                                                                           

Un terç de pista.                                                                                                                      7,75

Dos terços de pista.                                                                                                               15,50

Pista completa.                                                                                                                      23,50

Amb llum artificial                                                                                                                       

Un terç de pista.                                                                                                                    11,35

Dos terços de pista.                                                                                                               22,40

Pista completa.                                                                                                                      33,80

PISTA DE ATLETISME:

Llum natura Exent.

Llum artificial.Per hora. 12,00  

AULARI XERRADES CIUTAT ESPORT .Per activitat formativa de 60 minuts 

Llum natural (Per hora d'activitat).                                                                                        15,00

Amb llum artificial.                                                                                                                 20,00

Projector audiovisual.                                                                                                              5,00
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Durant diferents períodes estacionals, s'utilitza el servei de llum artificial
per espai de 30 minuts, pot valorar-se una preus públics per utilització de llum
artificial pel 50% del que indica la preus públics en l'espai corresponent. (Canvis
d'hora tardor a hivern i primavera a estiu). 

BONIFICACIONS
-Els abonaments de 4 usos i durant una vigència d'un any tindran una

bonificació d'un 10% del preu públic de l'espai esportiu.
 

-L'entitat organitzadora d'una lliga local, tindrà una bonificació d'un 40%
del preu públic de l'espai esportiu, llum no inclosa.

-En cas d'activitat esportiva amb reserva anual o temporada, tindrà una
bonificació d'un 20%.  del preu públic, llum no inclosa.

PISCINA PERIODE ESTIVAL: PISCINA CIUTAT DE L´ESPORT I LA MURTA .

ENTRADA INDIVIDUAL: 

De 0 a 8 anys: Exempte

De 9 a 16  anys 2,00

De +17 a 64  anys 3,00

Jubilats/des i Pensionistes 2,00

Diversitat Funcional (major o igual al 33%) 2,00

ABONAMENT TEMPORADA ESTIVAL

ABONAMENT  FAMILIAR (inclou fills/es menors de 16 anys) 60,00

ABONAMENT INDIVIDUAL 9 A 16 ANYS 15,00

ABONAMENT INDIVIDUAL 17 A 64 ANYS 25,00

ABONAMENT INDIVIDUAL JUBILAT/DES I PENSIONISTA 15 ,00

ABONAMENT DIVERSITAT FUNCIONAL (major o igual al 33%). 

Segons taula annexa.

LLOGUER HAMACA 0,50

PISCINES PEDANIES.Torre Lloris y Annahuir.

Constitueix  l'objecte  d'aquesta  exacció  l'ús  de  les  instal·lacions  de  la
“Piscina Pedanies”, així com les activitats que es realitzen, i es regirà per les
taxes que segueixen 
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ENTRADA INDIVIDUAL.

De 0 a 8 anys: Exempte

ENTRADA INDIVIDUAL PISCINA. Majors 8 anys. 2,00

ABONAMENT  ESTIVAL

ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR 45,00 

ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 9 A 16 ANYS 15,00

ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL 17 A 64 ANYS 20,00

ABONAMENT DE TEMPORADA INDIVIDUAL JUBILAT/DES I  
PENSIONISTA

15,00 

ABONAMENTDE TEMPORADA DIVERSITAT FUNCIONAL (major o igual al 33%).
Segons taula annexa.

Familia nombrosa 20%

2.ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció, en la inscripció en les activitats 
esportives municipals, i es regirà pels preus públics.que s'indiquen: 

Per a totes les activitats esportives s'establirà un mínim de 20 participants.

En funció de l'espai esportiu, el CEM podrà establir places limitades per a
les activitats esportives municipals.

ACTIVITATS  DIRIGIDES  DESTINADES   A  JOVES,  ADULTS/ES  I
TERCERA EDAT.

*Pilates, Aeróbic, Manteniment físic 
adults/es, Gimnàsia Correctiva, Thai-
Xi, Ball Esportiu, o activitat semblant.

Trimestre: 

Set-Oct-Nov
o Des-Gen-

Febr.

Quadrimestr
e:

Març-Abril-
Maig-Juny.

Curs
Complet:

10 mesos.
Sept-Juny

2 dies setmana 25,50 34,00 68,00

3 dies setmana 37,50 50,00 100,00

Jubilats/des i pensionistes: 2 dies setmana. 12,75 17,00 34,00

Jubilats/des i pensionistes :3 dies setmana 18,75 25,00 50,00
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Piscines Municipals.

Aquagym; 1 juny al 31 al juliol                        2 dies setmana                               8,50 euros/mes

Jubilats/des i pensionistes:                                                                                    6,50 euros/mes

ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES EN EDAT ESCOLAR (3 A 16 ANYS)

Escoles Esportives Municipals. Opció pagament per mesos 
restants 

61,00.Curs.

Escola Esportiva d´Estiu. Incloses excursions. 23,10.Setmana

BONIFICACIONS  I  EXEMPCIONS  APLICABLES  A  ACTIVITATS  I  INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS. Exclusivament Gimnàs.

Diversitat Funcional (major o igual al 33%). Segons taula annexa.

Carné Jove IVAJ. 50%

Aturats/des inscrits en els serveis públics d'ocupació, i amb una antiguitat major de 2
anys. 

50%

Família nombrosa (per cada membre de la unitat familiar). 20%

Bonificació Familiar: Pares o/i Mares amb Fills/es fins a 16 anys. 20%

Família Monoparental.(per cada membre de la unitat familiar). 20%

Els pares/mares/tutors/tutores dels/les alumnes fins 16 anys, inscrits en
les activitats esportives municipals o entrenaments de clubs federats de
Xàtiva, se'ls aplicara la bonificació en els die i franja horària utilitzada per
l'esportista menor.

50
%

*Prèvia  acreditació  condició:  Diversitat  Funcional,  Família  Nombrosa,
Llibre de Família i Família Monoparental.

Sobre els preus públics.amb dret a bonificació per la concurrència d'algun
dels supòsits indicats en els apartats anteriors, no es podrà acumular una altra
bonificació,  encara  que  en  l'usuari/a  concórreguen  els  requisits  objectius  o
subjectius previstos per a la seua aplicació. 

En  cas  de  concurrència,  l'usuari/a  haurà  d'optar  per  l'aplicació  d'una
d'entre les diferents bonificacions que pogués beneficiar-se. 

CESSIÓ MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU. 

Cessió de material d'infraestructura :cadires, taules, megafonia, etc. 
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Fiança  del  20%,  del  valor  del  material  sol·licitat,  previ  informe  del
Coordinador Esportiu Municipal. 

ALTRES SERVEIS. 
AUTOBÚS ESCOLA D´ESTIU. (Mínim 25 alumnes/as)

13,50 euros, per setmana. 
SERVEI D'ACOLLIDA ESCOLA ESPORTIVA D´ESTIU.      5,00 euros,

per setmana.
PÈRDUA DE LA TARJETA O CARNET: Duplicat tarjeta     3,00 euros,

per tarjeta.

TABLA NIVELL D´INGRESSOS.
DIVERSITAT FUNCIONAL:(majors o iguals al 33%): Nivell d'ingressos per

sota de la taula adjunta: 

Familia 1
membres

Familia 2
membres

Familia 3
membres

Familia
nombrosa

Familia
nombrosa
especial

50%
bonificació

12.361,44 16.069,87 19.160,23 25.340,95 31.521,67

25%
bonificació

14.936,74 19.417,76 23.151,94 30.620,31 38.088,68

ARTICLE 6. Meritació

Es reporta el preu públic i naix l'obligació de contribuir des del moment
que es sol·licita la prestació de qualsevol dels serveis, activitats i instal·lacions
esportives que es regulen en aquesta Ordenança. 

En cas que es reserve un espai o qualsevol dels elements definits en la
graella de quotes tributàries, haurà d'ingressar-se en el moment de la reserva, el
cost del preu públic

ARTICLE 7. Normes de Gestió

L'ingrés  de  les  quotes  o  deutes  anuals,  semestrals  o  mensuals  es
realitzarà per règim d'autoliquidació, durant els 5 primers dies del període, en
virtut de l'article 27.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

La resta de serveis, per la seua mateixa naturalesa, es podran gestionar
pel sistema de tiquet o entrades prèvia reserva que es sol·liciten en la taquilla
corresponent. 
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ARTICLE 8. Infraccions y Sancions

En tot el referent a infraccions i sancions, serà aplicable la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, en concret els articles 183 i següents, i
les disposicions que la desenvolupen.

ARTICLE. 9. 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'endemà de publicar-se i
estarà vigent fins a ser modificada o derogada expressament.”

Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances
fiscals definitives.

 La  presidència  donà  la  paraula  als  portantveus  dels  grups  polítics
municipals,  produïnt-se  les  següents  intervencions,  que es  poden consultar  i
escoltar en el fitxer d'àudio adjunt al document amb el nom següent i  amb el
vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu navegador web per a la reproducció:

– Sr. Juan Giner Company, portantveu del grup municipal Ciudadanos:
Manifesta la seua abstenció en la votació.

– Sra.  Mª  José  Pla  Casanova,  portantveu  del  grup  municipal  PP:
Manifesta la seua abstenció en la votació.

– Sra. Cristina Suñer Tormo, portantveu del grup municipal Compromís:
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Sr.  Miquel  Lorente  López,  portantveu  del  grup  municipal  EUPV,
Manifesta el sentit del vot a favor.

– Sr.  Ignacio  Reig  Sanchis,  portantveu  del  grup  municipal  PSOE:
Manifesta el sentit del vot a favor.

Àudio:  02.mp3

Vídeo:  http://videople.es/561

3r.- RESOLUCIONS  D'ALCALDIA

En  compliment  del  que  preceptua  el  vigent  Reglament  d'Organització,
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Funcionament i  Règim Jurídic  de les Entitats  Locals,  de 28 de novembre de
1986, en l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es dóna compte en la
sessió plenària de les següents Resolucions del Sr. Alcalde President:

Números des del 607 fins al 689 (corresponents al mes de novembre de
2017).

L'Ajuntament en Ple en queda assabentat.

4r.- DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

5è.- ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS:

No hi ha cap assumpte per a tractar.

6è.-  DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha cap assumpte per a tractar.

7è.- PRECS I PREGUNTES.

Es  formulen  els  següents  precs  i  preguntes,  que  a  continuació  es
relacionen,  que  es  poden  consultar  i  escoltar  en  el  fitxer  d'àudio  adjunt  al
document amb el nom següent i amb el vídeo que podrà copiar l'enllaç en el seu
navegador web per a la reproducció:

a) El Sr. Juan Giner Company, portantveu del grup municipal Ciudadanos,
pregunta al Sr. Alcalde per el contingut de l'última Junta Local de Seguretat.

b)  El  Sr.  Juan  Giner  Company,  prega  que  les  mesures  de  seguretat
adoptades  en  l'Albereda  se  fagen  extensibles  a  altres  parts  de  la  Ciutat  de
Xàtiva.

c) Continúa, el Sr. Juan Giner, i pregunta a la Sra. Mariola Sanchis del
Valle, regidora del grup municipal socialista, sobre l'ús dels drons.
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d) De nou, el Sr. Juan Giner, pregunta al Sr. Alcalde sobre la proposta de
senyalització en google.

e) I per últim, el Sr. Juan Giner, pregunta a la Sra. Pilar Gimeno, regidora
del grup municipal Compromís, sobre l'Àngel del pessebre.

f) La Sra. Pilar García Morell, regidora del grup municipal partit popular,
pregunta al Sr. Miquel Lorente, portantveu del grup municipal Esquerra Unida,
sobre accions de promoció econòmica.

g) La Sra. Mª José Pla Casanova, portantveu del grup municipal partit
popular,  pregunta  a  la  Sra.  Empar  Penadés,  regidora  del  grup  municipal
Compromís, sobre el requeriment d'informació de l'Oferta d'Ocupació Pública.

h)  Continúa,  la  Sra.  Mª  José  Pla,  preguntant  al  Sr.  Miquel  Lorente,
portantveu del grup municipal Esquerra Unida, sobre el criteri de les tarjetes del
parking.

i) I per últim, la Sr. Mª José Pla, prega al Sr. Alcalde l'accés a l'expedient
que conté la informació o informe d'ACAL, demana que se li permeteisca accedir
a l'expedient.

Àudio:  07.mp3

Vídeo:  http://videople.es/562

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde alça la sessió a
les dotze hores i cinquanta cinc minuts, estenent-se la present acta per mi, el
secretari, amb el seu vist-i-plau. Com a fedatari done fe amb l'advertiment que
l'acta  es  troba  pendent  d'aprovació  i  a  reserva  dels  termes  que  resulten  de
l'aprovació d'aquesta. D'acord amb el que preveu l'article 206 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

            Vist i plau,

L'ALCALDE,                                                               EL SECRETARI,
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