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ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
Cos de l'ordenança  

 
Article 1r. Fonament i naturalesa.   
      De  conformitat amb el que preveu l'article 73 de la Llei 39/1988 d’Hisendes Locals de 
28 de desembre (BOE de 30 de desembre) modificat per la Llei 51/02 de 27 de desembre (BOE 
de 28 de desembre), el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns  Immobles  aplicable en 
aquest municipi queda fixat  en  els termes que estableix l'article següent:  

 
 
Article 2n. Tipus de gravamen.  

1. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de 
naturalesa urbana queda fixat en el 0,90%.  
 

2. El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de 
naturalesa rústica queda fixat en el 0,90%. 

 
 
Article 3r. Exempcions.  

Estan exempts de l'impost els béns immobles, rústics i urbans, la quota líquida dels 
quals siga inferior a 10 i 5 euros respectivament. En el cas dels immobles de naturalesa rústica, 
es tindran en compte la quota agrupada conforme al que disposa l'Article 78.2 de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals. 

 
Article 4. Bonificacions.  
1. Els subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que tinguen la 
condició de titulars de família nombrosa de categoria general gaudiran d’una bonificació del 
50% de la quota íntegra de l’impost, sempre que el conjunt dels membres de la família no 
tinguen en propietat dos o més immobles, i aquell que tinguen estiga destinat a vivenda -
solament serà admissible un pàrquing i/o traster més- i la renda familiar no supere l’import del 
salari mínim interprofessional multiplicat pel coeficient del 2,5. Tractant-se de famílies 
nombroses de categoria especial, la bonificació serà del 90 % de la quota íntegra de l’impost. 
Caldrà que tots els membres de la família estiguen empadronats en el referit immoble. 
 
La bonificació beneficiarà exclusivament els béns immobles que tinguen la condició de 
vivendes. 
La bonificació tindrà una durada anual i haurà de sol·licitar-se expressament pel/per la titular de 
la família nombrosa, tot presentant còpia compulsada de la darrera declaració de renda o 
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certificació d’estar exempt de l’obligació de presentar-la, així com qualsevol altra 
documentació que li exigisca l’Administració municipal acreditativa de les circumstàncies 
determinades de la concessió del benefici fiscal. 
Les circumstàncies anteriors queden referides a la data del meritament de l’impost. La present 
bonificació és compatible amb qualsevol altre benefici fiscal del que puga gaudir el 
beneficiari/ària. 
La concessió o denegació de la bonificació tindrà lloc per resolució de la regidoria delegada 
d’Hisenda, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició. 
2. S'estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l'impost a favor dels titulars cadastrals 
en els immobles dels quals es desenvolupen activitats econòmiques que hagen incrementat la 
mitjana anual de la seua plantilla de treballadors/ores amb contracte indefinit (contracte laboral 
mínim de 30 hores setmanals), durant l’Exercici 2015 (la bonificació s'aplicarà a partir de 
l’Exercici 2016), o durant els exercicis posteriors (en aquest cas, la bonificació s'aplicarà a 
partir de l’exercici següent), en relació amb l’exercici anterior al que es tracte, en la quantia 
següent:  
A) Bonificacions per a nous comerços, indústries de nova implantació i establiments de 
restauració de nova creació: 
- Bonificació del 50% quan es generen de 2 a 6 llocs de treball indefinits (contracte laboral 
mínim de 30 hores setmanals). 
- Bonificació del 75% quan es generen de 6 a 12 llocs de treball indefinits (contracte laboral 
mínim de 30 hores setmanals). 
- Bonificació del 95% quan es generen més de 12 llocs de treball indefinits (contracte laboral 
mínim de 30 hores setmanals). 
Aquesta bonificació s'aplicarà també si els llocs de treball indefinits es van crear durant l'any 
2014. 
B) Activitats econòmiques que compten en plantilla amb fins a 4 treballadors/ores 
indefinits/ides: 
- Increment d'1 treballador/a (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): bonificació d'un 
20%. 
- Increment de 2 treballadors/ores (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): bonificació 
d'un 30%. 
- Increment de 3 treballadors/ores (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): bonificació 
d'un 40%. 
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- Increment de 4 o més treballadors/ores (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): 
bonificació d'un 50%. 
C) Activitats econòmiques que compten amb més de 4 treballadors/ores indefinits/ides:  
- Increment de 2 treballadors/ores a 4 (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): 
bonificació d'un 20%. 
- Increment de 5 treballadors/ores (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): bonificació 
d'un 30%. 
- Increment de 6 treballadors/ores (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): bonificació 
d'un 40%. 
- Increment de 7 treballadors/ores o més (contracte laboral mínim de 30 hores setmanals): 
bonificació d'un 50%. 
La durada de la bonificació serà de quatre anys en l’apartat A i de dos anys als apartats B i C. 
Serà requisit imprescindible la declaració prèvia d'activitat d'especial interés o utilitat 
municipal, aprovat per majoria simple del Plenari Municipal. 
Els contractes indefinits s'hauran de mantindre durant tot el període d'aplicació de la 
bonificació.  
Si com a mínim un 33% dels empleats/ades que han determinat l'increment de plantilla 
pertanyen a col·lectius especialment desprotegits en matèria d'ocupació, s'elevarà deu punts el 
percentatge de bonificació establit que siga aplicable, sempre dins dels límits legals de 
bonificació. Es consideren col·lectius especialment desprotegits en matèria d’ocupació els 
següents: 
- Aturats/des de llarga durada (s’entén per aturats/des de llarga durada aquells/lles que estan 
inscrits com a desocupats/des durant un període ininterromput de 365 dies). 
- Joves menors de 25 anys. 
- Majors de 45 anys. 
- Dones víctimes de violència de gènere. 
- Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. 
Per a açò serà necessari acreditar la condició de desprotegit dels empleats/ades aportant la 
certificació dels organismes corresponents. 
Si l'activitat econòmica es desenvolupa en part i no en la totalitat de l'immoble, la bonificació 
es calcularà sobre la quota íntegra imputable a la part del mateix en què té lloc l'activitat.  
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En tots els casos, i a fi d'acreditar l'increment de plantilla amb contracte indefinit, a la pertinent 
sol·licitud s'adjuntarà la documentació que a continuació es detalla:  
- Memòria comprensiva dels contractes indefinits subscrits en cadascun dels dos períodes 
impositius anteriors al que haja de fer efecte la bonificació referits, si escau, a cada centre de 
treball o domicili d'activitat al fet que es refereixen les declaracions tributàries sobre les quals 
versa la sol·licitud de bonificació. De la mateixa manera, s'inclourà en la memòria la relació de 
contractes indefinits subscrits amb empleats/ades pertanyents a col·lectius especialment 
desprotegits en matèria d'ocupació. 
- Còpia dels contractes indefinits compresos en la memòria abans esmentada.  
- Còpia dels TC2 del mes de desembre dels dos últims exercicis anteriors a l'any en què es 
presente la sol·licitud de bonificació.  
Durant el període de vigència de la bonificació es comprovarà anualment que es mantenen els 
contractes indefinits subscrits. 
El gaudi definitiu d’aquesta bonificació quedarà condicionat, així mateix al compromís, per 
part del titular de l’activitat, que no es produirà el tancament dels centres de treball, per trasllat 
a un altre terme municipal, en el termini de quatre anys següents a la concessió de la 
bonificació.  
Així mateix, el departament de gestió d’ingressos comprovarà, mitjançant el requeriment de 
l’oportuna documentació, que s’han mantingut els requisits exigits per a la bonificació prevista 
en aquest article. En cas d’incompliment de les mateixes, es perdrà la bonificació concedida i es 
procedirà a la regularització de la situació tributària. Els contractes de treball indefinits que 
hagen donat lloc a l’aplicació de la corresponent bonificació hauran de mantindre’s en la seua 
identitat (mateixos treballadors/ores). En cas contrari, haurà de quedar motivat el motiu de 
l’extinció dels contractes de treball originaris i la seua substitució per de nous. 
 
En cas que l'immoble es trobe arrendat, la sol·licitud de bonificació serà presentada 
necessàriament per l'arrendatari/ària -titular de l'activitat econòmica- i del titular cadastral, 
assumint ambdues parts les condicions i requisits necessaris per a l'aplicació d'aquesta 
bonificació, assumint la veracitat de la documentació i informació aportada. 
3. Gaudiran d'una bonificació del 25% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles 
destinats a habitatges, en els quals s'instal·len sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent del sol, durant els dos períodes impositius següents al reconeixement de la 
bonificació.  
L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a l'acceptació per part de l'Ajuntament de 
la comunicació d'obra menor corresponent i que les instal·lacions incloguen col·lectors o panell 
fotovoltàics homologats d'acord a la normativa vigent.  
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La bonificació haurà de sol·licitar-se per la persona interessada en el termini dels tres mesos 
posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d'obres i el certificat final i 
d'especificacions tècniques de la instal·lació per a l'aprofitament d'energia solar tèrmica o 
elèctrica.  
Per a tenir dret a aquesta bonificació serà necessari instal·lar una superfície mínima de 4 m2 
d'obertura de captació solar per cada 120 m2 d'habitatge en el cas d'aprofitament d'energia solar 
térmica o una potència mínima de 2 kw per cada 120 m2 d'habitatge en el cas d'aprofitament de 
l'energia solar per a la producció d'electricitat; sempre que la instal·lació haja sigut realitzada 
amb caràcter voluntari i no responga a obligacions derivades de la normativa vigent específica 
en la matèria aplicable en la data d'instal·lació.  
En cas que la instal·lació afecte diferents subjectes passius, el percentatge de la bonificació es 
dividirà entre els mateixos (el percentatge de bonificació serà el resultat de dividir 25 entre el 
nombre de subjectes passius). En una mateixa edificació, es podràn beneficiar diversos 
habitatges de la bonificació del 25% sempre i quan cada habitatge compte amb la superfície 
mínima o potència mínima exigida per a la instal·lació solar d'aigua calenta o de producció 
d'energia. 
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 20%, del 16% i del 12% sobre la quota íntegra de l'impost els 
béns immobles destinats a habitatges o a activitats econòmiques els quals tinguen una 
qualificació energètica A, B o C respectivament, durant els 5 primers anys al reconeixement de 
la qualificació i inscripció en el registre de la Comunitat Valenciana. 
 
5. Els interessats/ades hauran de sol·licitar les bonificacions que es recullen als apartats 
anteriors en els terminis indicats, i en tot cas, abans de l’aprovació del padró fiscal perquè tinga 
efectes en el mateix any de la sol·licitud, sempre i quan els complixquen les condicions que 
donen lloc a la bonificació en el moment del meritament de l’impost; en cas contrari, la 
bonificació s’aplicarà a partir de l’exercici següent. 
 
Les bonificacions dels apartats 3r i 4t no són acumulables. 

 
 

Disposició addicional primera. 
 Les diferents confessions religioses estaran subjectes a l’IBI en relació amb els béns 

immobles en els quals concurrisquen les circumstàncies contemplades a l’article 61 del Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, amb l’excepció d’aquells supòsits que estiguen 
exempts en els termes de l’article 62 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals o 
altra disposició legal que així ho establisca. 
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Disposició final. 
 Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2008. Romandrà en vigor fins  a 
la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 2 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- S’afegeixen dos disposicions addcionals (BOP núm. 310, 31-12-2013). 
- Es modifica l’article 3 i la disposició addicional primera (BOP núm. 310, 31-12-2014). 
- Es modifica l’article 3 i la disposició addicional primera, s’afegeix l’article 4 i es deroga 
la disposició addicional segona (BOP núm. 249, 30-12-2015). 
- Es modifica l’article 4, els apartats 1, 2 i 3,  i s’introdueix l’apartat 5 (BOP núm. 250, 30-
12-2016). 
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ORDENANÇA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Cos de l'ordenança  
 

Article 1r Fonament i naturalesa.  
De  conformitat  amb el que preveu l'article 15.2  de  la Llei  39/1988,  de  28 de 

desembre, reguladora  de  les  Hisendes Locals, aquest Ajuntament fent ús de la facultat que li 
confereix aquesta,  per  tal  de  fixar els elements necessaris  per  a  la determinació  de la quota 
tributària de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, previst a l'article 60.1.b).  

 
 

Article 2n Elements de la relació jurídica. 
 Els elements de la relació jurídica i tributària d'aquest impost  són els continguts i 

regulats als articles 79 a 100, i les disposicions transitòries tercera i onzena de la Llei 39/1988 
d’Hisendes Locals (BOE de 30 de desembre), modificada per la Llei 6/1991, d'11 de març, per 
la disposició addicional dinovena de la Llei 18/1991 de 6 de juny de l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i per la Llei 51/2002 de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre)  

 
 

Article 3r Cuota tributària. 
 
1. Sobre les quotes municipals fixades en els tarifes de l'impost, s'aplicarà negocis del 

subjecte passiu en la següent forma: 
  Import net de la xifra de negocis (en milions d'euros)              Coeficient 

  Des de 1 fins a 5 1,29  
 Des de 5,01 fins a 10 1,30 
 Des de 10,01 fins a 50 1,32 
 Des de 50,01 fins a 100 1,33 
 Més de 100 1,35 
 Sense xifra neta de negoci 1,31 
 
 Als efectes de l'aplicació del coeficient a què es referix este article, l'import net de 
la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques 
exercides pel mateix i es determinarà conforme al que preveu el paràgraf c) de l'apartat 1 de 
l'article 83 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals. 
 

2. Sobre les quotes modificades per l'aplicació del coeficient de ponderació previst en 
el núm. 1 d'este article, s'establix la següent escala de coeficients en funció de la situació física 
del local atenent a la categoria del carrer en què radique, determinant-se respecte d'això els 
següents grups tributaris i respectius coeficients. 

1a Categoria 
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Locals que radiquen en el Carrer Gomis, Plaça de la Concepció i Avingudes de Daniel Gil, 
Ramón i cajal i del Tèxtil,. ...................................................................................................  1,30 

 
2a Categoria 

Resta de locals ................................................................................................……..............  1,20 
 
A efectes d'esta classificació, s'entendran incloses en la primera categoria els locals que 

per qualsevol dels seus punts cardinals recaiguen a qualsevol de les vies indicades en la 
mateixa, amb independència del punt a què recaiga la fatxada principal, l'accés principal o el 
núm. de policia que tinga assignat. 

 
 

Article 4t Gestió de l’impost.  
L'impost es gestiona a partir de la matrícula del mateix. La Dita matrícula es formarà 

anualment per a cada terme i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats 
econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, si és procedent, del recàrrec provincial. La 
matrícula estarà a disposició del públic en els respectius ajuntaments. 

 
Les obligacions del subjecte passiu s'arrepleguen en l'article 91 de la Llei 39/1988 

d'Hisendes Locals modificada per la Llei 51/2002. 
 
 

Article 5é - Bonificacions. 
 1. Es bonifica amb el  50 per cent de la quota corresponent, als qui inicien l’exercici de 
qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat 
següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici d’aquella.  

 
L’aplicació de la bonificació requereix que l’activitat econòmica no s’haja exercit 

anteriorment sota una altra titularitat. S’entén que l’activitat s’ha exercit anteriorment sota una 
altra titularitat, entre d’altres, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques. 

 
2. Podran sol·licitar una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent als 

subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat el promedi de la 
seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat 
anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació a la mitja del període compres en els 5 
exercicis anteriors. 

 
 Podran acollir-se a esta bonificació els subjectes que tributen per quota municipal i no 
superen els 6 milions d’euros de xifra de negoci. 

 
La bonificació s’establirà en base al següent barem:  
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-Increment de la plantilla de treballadors/es amb contracte indefinit de un a tres 
treballadors/es: bonificació del 30%. 
-Increment de la plantilla de treballadors/es amb contracte indefinit de quatre a cinc 
treballadors/es: bonificació del 40%. 
-Increment de la plantilla de treballadors/es amb contracte indefinit en de mes de cinc 
treballadors/es: bonificació del 50%. 
 
La bonificació tindrà una durada anual i haurà de sol·licitar-se expressament pel 

subjecte passiu, tot presentant la següent documentació: 
 

•   Certificació de l’administració de la Seguretat Social, Servef o altra administració del 
nombre mig de treballadors del període comprés en els 5 exercicis anteriors al període 
impositiu anterior per al que es sol·licita la bonificació. 

 
•   Justificant altes contractes indefinits del període impositiu anterior per al que es 

sol·licita la bonificació. 
 
3. Les bonificacions abans relacionades, podran ser aplicades simultàniament, si es 

compleixen els requisits. 
 
4. Els/les interessats/ades hauran de sol·licitar les bonificacions que es recullen als 

apartats anteriors abans de l’aprovació del padró fiscal perquè tinga efectes en el mateix any de 
la sol·licitud, sempre i quan es complisquen les condicions que donen lloc a la bonificació en el 
moment del meritament de l’impost; en cas contrari, la bonificació s’aplicarà a partir de 
l’exercici següent. 

 
 

Disposició final.  
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 

de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2005.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 

Modificacions: 
- S’afegeix l’article 5é (BOP núm. 13, 16-01-2013). 
- Es modifica l’article 5, apartats 1 i 2, i s’afegeix l’apartat 4 (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
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ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
Cos de l'ordenança 

  
Article 1r  
     De  conformitat  amb el que preveu l'article 96.4 de la  Llei 39/1988,  de  28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes  Locals, les  tarifes  de  l'Impost  sobre Vehicles  de  
Tracció  Mecànica aplicables en aquest municipi seran les següents:  
 

 CONCEPTE EUROS 
1. Ciclomotors  8,83 
2. Motocicletes fins 125 c.c 8,83 
3. Motocicletes de més de 125 fins 250 c.c. 13,78 
4. Motocicletes de més de 250 fins 500 c.c. 29,55 
5. Motocicletes de més de 500 fins 1.000 c.c. 60,58 
6. Motocicletes de més de 1.000 c.c. 121,16 
7. Turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,17 
8. Turismes de 8 fins 11,99 cavalls fiscals 63,44 
9. Turismes de 12 fins 15,99 cavalls fiscals 143,88 
10. Turismes de 16 fins 19,99 cavalls fiscals 179,22 
11. Turismes de 20 cavalls fiscals i més 224,00 
12. Camions de menys de 1.000 Kg. de càrrega útil - (furgonetes des de 525 Kg. de 

càrrega útil) 
69,33 

13. Camions de 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 139,26 
14. Camions de més de 2.999 a 9.999 Kg. De càrrega útil 212,82 
15. Camions de més de 9.999 Kg. de càrrega útil 266,94 
16. Tractors de menys de 16 cavalls fiscals, inclús camions – grua 28,97 
17. Tractors de 16 a 25 cavalls fiscals, inclús camions –grua 47,49 
18. Tractors de més de 25 cavalls fiscals, inclús camions –grua 149,94 
19. Remolcs i semiremolcs de menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. de càrrega útil 28,97 
20. Remolcs i semiremolcs de 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 47,49 
21. Remolcs i semiremolcs de més de 2.999 Kg. de càrrega útil 149,94 
22. Autobusos de menys de 21 places 136,52 
23. Autobusos de 21 a 50 places 203,11 
24. Autobusos de més de 50 places 266,94 

 
A efectes de la classificació de vehicles en els grups tributaris anteriors, es tindran en 

compte els criteris que s'arrepleguen en el RD 2822/98 de 23 de desembre que aprova el 
Reglament General de Vehicles. 
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Els vehicles de tres rodes tributaran pel concepte de motocicleta, conforme a la seua 
potència. 

 
 

Article 2n   
1.  En  el cas de primeres adquisicions d’un vehicle o  quan aquests  es reformen de 

manera que s’altere la seua classificació a  l’efecte del present impost, els subjectes passius 
presentaran davant  l’oficina  gestora corresponent, en el termini de  trenta dies  comptadors  
des  de  la data  de  l’adquisició  o  reforma, declaració   per   aquest  impost   segons  model   
aprovat   per l’Ajuntament,  al qual s’acompanyarà la documentació acreditativa de  la  seua  
compra  o  modificació,  certificat  de  les  seues característiques  tècniques i el Document 
Nacional d’Identitat  o el Codi d’Identificació Fiscal del subjecte passiu. 

 
2. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

 
 
Article 3r   

1. En  el cas de vehicles ja matriculats o declarats  aptes per a la circulació, el pagament 
de les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins del de cada exercici. 
  

2. En el supòsit regulat al darrer apartat, la recaptació de les  corresponents  quotes  es 
realitzarà mitjançant  el  sistema imposat  on  consta  que es troben inscrits  en  el  corresponent 
Registre  Públic  a  nom de persones o entitats  domiciliades  en aquest terme municipal.  
 

3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini de 30 dies per que 
les legítimes persones interessades puguen  examinar-lo  i,  si   escau,  formular  les  
reclamacions oportunes.  

L’exposició  al públic s’anunciarà en el Butlletí Oficial  de la  Provincia  i  produirà  els  
efectes  de  notificació  de  la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  
 
 
Article 4t   
 Estan exempts de l'impost: 
 
 Els vehicles descrits en l'art. 93 de la Llei d'Hisendes Locals, BOE de 09.03.04, en les 

condicions detallades en el mateix. 
 
 Quan se sol·licite l'exempció d'un vehicle destinat a l'ús individual exclusiu d'un minusvàlid 

que no dispose de permís de conducció, haurà d'aportar-se a l'expedient, a més dels 
documents previstos en l'Article 93 de la Llei d'Hisendes Locals: 
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a) Una declaració responsable del conductor del vehicle en què s'identifique: 
− La necessitat i freqüència dels desplaçaments del minusvàlid en el vehicle objecte de 

la sol·licitud d'exempció. 
− La raó que el vehicle haja de mantindre's a l'exclusiva disposició del minusvàlid. 
 

  Declararà també quedar assabentat, baix advertència de frau fiscal, que no pot utilitzar el 
vehicle en servici propi i que sempre que circule haurà d'anar a bord el minusvàlid. 

 
b) Inscripció del declarant, en concepte de conductor habitual, en l’assegurança del vehicle. 

 
 Per l'administració municipal es verificarà també si el declarant és, al seu torn, titular d'algun 

vehicle. 
 
 Una vegada comprovats i avaluats els requisits anteriors per mitjà d'informe tècnic, es 

resoldrà com procedisca sobre la sol·licitud d'exempció per l'òrgan municipal competent. 
 
 
Article 5é. Bonificacions.  
1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost: 
 
Tots els subjectes passius que acrediten la titularitat de vehicles híbrids. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. 
 
 Tots els subjectes passius que acrediten la titularitat de vehicles elèctrics. 
 
Els subjectes passius deuran sol·licitar la bonificació. Una vegada comprovats i avaluats els 
requisits anteriors per mitjà d’informe tècnic, es resoldrà com procedisca sobre la sol·licitud. La 
bonificació romandrà vigent mentre aquesta bonificació estiga vigent a l’ordenança. 
 
3. Una bonificació del del 100% per als vehicles històrics o els que tinguen una antiguitat 
mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació o, si la data no es 
coneix, prenent com a data la de la seua primera matriculació o, si no es coneix, la data en què 
el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici. 
 4. Els/les interessats/ades hauran de sol·licitar les bonificacions que es recullen als apartats 
anteriors abans de l’aprovació del padró fiscal perquè tinga efectes en el mateix any de la 
sol·licitud, sempre i quan es complisquen les condicions que donen lloc a la bonificació en el 
moment del meritament de l’impost; en cas contrari, la bonificació s’aplicarà a partir de 
l’exercici següent. 
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Disposició final.  
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  definitiva en el 

Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 01.01.2008. Romandrà 
en vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 
Modificacions: 
- Es modifica l’article 1 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifica l’article 4 i s’afegeix l’article 5 (BOP núm. 13, 16-01-2013). 
- Es modifica l’article 5.3 (BOP núm. 310, 31-12-2014). 
- Es modifica l’article 5.3 (BOP núm. 249, 30-12-2015). 
- S’introdueix un 4t apartat a l’article 5é (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
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ORDENANÇA FISCAL SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 

DE NATURALESA URBANA 
 
 

Cos de l'ordenança 
  
CAPÍTOL I  
 
Article 1r. Fet imposable. 
 

1.   Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment del  valor  que experimenten els 
terrenys de naturalesa urbana  i que  es posen de manifest com a conseqüència de la transmissió 
de la  seua  propietat  per qualsevol títol o de  la  constitució  o transmissió de qualsevol dret 
real de gaudi, limitador de domini, sobre els béns referits.  
 

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

a) Una declaració formal d'hereus ab instestato 
b) Un negoci jurídic mortis causa. 
c) Un negoci jurídic  inter vivos,  ja siga  de  caràcter gratuït com onerós.  
d) L'alienació en subhasta pública.  
e) L'expropiació forçosa.  

 
 
Article 2n   

Es  consideraran  terrenys de naturalesa urbana:  el  sòl urbà,  el susceptible 
d'urbanització i l'urbanitzable programat o l'urbanitzable  no  programat des del moment en què  
s'aprove  un programa  d'actuació  urbanística;  els terrenys que disposen  de vies  pavimentades  
o  vorades  i tinguen,  a  més,  clavegueres, subministrament  d'aigua,  subministrament 
d'energia elèctrica  i enllumenat  públic;  i els terrenys ocupats per construccions  de naturalesa 
urbana.  
 
 
Article 3r   

No  està  subjecte a aquest impost l'increment del  valor que experimenten els terrenys 
que es consideren rústics a efectes de l'impost sobre béns immobles.  
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CAPÍTOL II  
 
Exempcions   
Article 4t   

Estan  exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten com a 
conseqüència de:  
 

a) Les  aportacions  de  béns  i  drets  realitzats  pels cònjugues  a  la societat 
conjugal, les adjudicacions que  al  seu favor  i en pagament d'aquestes es 
verifiquen, i les transmissions que es facen als cònjugues en pagament dels seus 
havers comuns.  

b) La  constitució  i transmissió de  qualsevol  dret  de servitud.  
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o en favor  dels  fills,  com  

a conseqüència  del  compliment  de  les sentències en cas de nul.litat, separació 
o divorci matrimonial.  

d) En el supòsit d'expropiació forçosa, els percentatges a què  fa  referència  
l'article  108 de la Llei  39/88,  de  28  de desembre,  de les Hisendes Locals, 
s'aplicaran sobre el valor  més baix  que  resulte de comparar el cadastral amb el 
preu  just  del terreny en qüestió.  

 
 

Article 5é   
Estan   exempts  d'aquest  impost,   així   mateix,   els increments  del valor 

corresponents quan la condició del subjecte passiu recaiga sobre les següents persones o 
entitats:  
 

a) L'Estat  i els seus organismes autònoms amb  caràcter administratiu.  
b) La  Comunitat Valenciana, la província  de  València, així  com  els  organimes 

autònoms de caràcter  administratiu  de totes les entitats expressades.  
c) El  municipi  d'Ontinyent  i  les  entitats   locals integrades  en  aquest  o que en 

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

d) Les  institucions  qualificades com  a  benèfiques  o beneficodocents.  
e) Les  entitats  gestores de la Seguretat Social  i  de mutualitats  i de monts de 

pietat constituïts de conformitat  amb el que es preveu en la Llei 33/84, de 2 
d'agost.  

f) Les persones o entitats en favor de les quals  s'haja reconegut l'exempció en 
tractats i convenis internacionals.  

g) Els   titulars    de   concessions   administratives revertibles respecte als terrenys 
destinats a aquestes.  

h) La Creu Roja espanyola.  
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i) Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en 
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a 
la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiguen sobre la mateixa, 
contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitze l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin 
els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o 
notarials. Per a tindre dret a l'exempció es requerix que el deutor o garant 
transmetent o qualsevol altre membre de la seua unitat familiar no dispose, en el 
moment de poder evitar l'alienació de la vivenda, d'altres béns o drets en quantia 
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el 
compliment d'este requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovara 
el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.  
A estos efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el qual haja figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos 
anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si este termini 
fóra inferior als dos anys. 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
i de modificació parcial de les lleis dels Impostos de Societats, sobre la Renda de 
no Residents i sobre el Patrimoni. A estos efectes, s'equipararà el matrimoni amb 
la parella de fet legalment inscrita.  
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent 
davant l'Administració tributària municipal. 

 
CAPÍTOL III   

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

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió  dels  drets 
reals de gaudi limitatius del  domini,  a títol  lucratiu, qui adquireix el terreny o 
la persona a favor  de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es 
tracte.  

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

reals de gaudi limitatius del  domini,  a títol   onerós,  qui  transmet  el   terreny  
o  la  persona   que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.  
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CAPÍTOL IV  
 
Base imposable.  
Article 7é   

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment  real  del  valor 
dels terrenys de  naturalesa  urbana posat  de manifest en el moment del devengo i experimentat  
durant un període màxim de vint anys.  
 

2. Per a determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, 
s'aplicarà sobre el valor del terreny en  el  moment del devengo el percentatge que corresponga  
d'acord amb el nombre d'anys durant els quals s'haguera generat l'esmentat increment.  
 

3. El  percentatge  anteriorment esmentat  serà  el  que resulte  de multiplicar el nombre 
d'anys expressat en l'apartat  2 d'aquest article pel corresponent percentatge anual, que serà:  
 

a) Per als increments del valor generats en un període de temps comprés entre un i 
cinc anys, el 3,70%. 

b) Per als increments del valor generats en un període de temps comprés fins deu 
anys, el 3,40%.  

c) Per als increments del valor generats en un període de temps comprés fins 
quinze anys, el 3,20%. 

d)  Per als increments del valor generats en un període de temps comprés fins vint 
anys, el 3,00%.  

 
 
Article 8é   
  Per tal de determinar el període de temps en què es genere l'increment  de  valor,  es 
prendran tan sols  els  anys  complets transcorreguts  entre la data de l'anterior adquisició del 
terreny de  què  es  tracte o de la constitució  o  transmissió  igualment anterior  d'un  dret  real  
de gaudi limitatiu  del  domini  sobre aquest,  i  la producció del fet imposable d'aquest impost,  
sense que es prenguen en consideració les fraccions de l'any.  

En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any.  
 
 
Article 9é  
 En  les transmissions de terrenys de naturalesa urbana  es considerarà  com  a valor 
d'aquests a l'hora del devengo  d'aquest impost  el que tinguen fixats en dit moment a l'efecte de 
l'impost sobre Béns Immobles.  
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Article 10 
 En  la  constitució i transmissió 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 a  aquest, el valor dels drets referits calculat 
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 d'aquest, sense que 
es puga excedir del 70% de l'esmentat valor cadastral.  

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

menys de vint anys, serà equivalent al 70%  del  valor  cadastral  del  terreny,  i  
es  reduirà  aquesta quantitat en un 1% per cada any que excedisca de 
l'esmentada edat, fins el límit mínim del 10% del valor cadastral expressat.  

 
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 una condició resolutòria, i el seu valor 
equivaldrà al 100% del valor cadastral del terreny usdefruitat.  

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

les lletres a), b)  i  c)  anteriors s'aplicaran  sobre el valor cadastral del terreny a 
l'hora de dita transmissió.  

 
e) Quan es transmet el dret d'una propietat, el seu valor serà  igual a la diferència 

entre el valor cadastral del terreny i el  valor de l'usdefruit, calculat aquest últim 
segons les  regles anteriors.  

 
f) El  valor  dels  drets d'ús i habitació  serà  el  que resulta  d'aplicar al 75% del 

valor cadastral dels terrenys  sobre els  quals  es  constituïsquen  els esmentats  
drets,  les  regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o 
vitalicis segons el cas.  

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

limitatius   del  domini  diferents  dels enumerats  abans  en  les  lletres a), b), c), 
d)  i  f)  d'aquest article i en el següent, es considerarà com a valor d'aquests, pel 
que fa a aquest impost:  

 
1. El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fóra  igual  o  major  que  

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

 
2. Aquest últim, si aquell fóra menor.  

 



 

Página 22 de 138 

 
Article 11  
  En  la  constitució o transmissió del dret a elevar una  o més  plantes sobre un edifici o 
terreny o del dret a realitzar  la construcció  davall  el 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 a aquest, el mòdul  de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió 
o, si  no  n'hi ha, el que resulte d'establir la proporció  entre  la superfície  o volum de les 
plantes a construir en volada en subsòl i la superfície o volum edificats una vegada construïdes 
aquestes.  
 
 
Article 12   

En  els  supòsits d'expropiació forçosa,  el  percentatge corresponent  s'aplicarà  sobre  la  
part   del  preu  just   que corresponga al valor del terreny.  
 
CAPÍTOL V   DEUTE TRIBUTARI.  
Secció primera: Quota Tributària. 
 
Article 13 
 La  quota d'aquest impost serà la que resulte d'aplicar el tipus  del  30%  a  la   base  
imposable,  determinada  mitjançant l'aplicació dels següents percentatges, segons els períodes 
en què s'haja  produït  la  transmissió,  de conformitat amb  el  que  es disposa  en  els articles 
108 i 109 de la Llei 39/1988  d'Hisendes Locals:  
 
 

Períodes Percentatge anual 
 

Fins  5 anys 3,70% 
Fins 10 anys 3,40% 
Fins 15 anys 3,20% 
Fins 20 anys 3,00% 

 
 
 
Secció segona: Bonificacions en la quota.  
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Article 14  

Gaudiran  d'una bonificació de fins al 99% les quotes  que es  produïsquen en les 
transmissions que es realitzen arran de les operacions  de  fusió o escissió d'empreses a què es  
refereix  la Llei  76/1980,  de  26 de desembre, sempre que així  s'acorde  per l'Ajuntament.  

Si  els béns la transmissió dels quals va donar lloc a  la referida bonificació foren 
alienats dins el període dels cinc anys següents  a  la  data  de la fusió o escissió,  l'import  de  
dita bonificació  haurà de ser satisfet a l'Ajuntament respectiu, sense perjudici  del  pagament  
de  l'impost   que  li  corresponga  per l'esmentada alienació.  

Aquesta  obligació recaurà sobre la persona o entitat  que va  adquirir  els  béns com a 
resultat de l'operació  de  fusió  o escissió.  
 
 
CAPÍTOL VI  
 
Dret a percebre.  
Article 15 
 

1. Hi haurà dret a percebre l'impost: 
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga  a títol onerós o gratuït, entre 

vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.  
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi  limitador  del  

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

2. D'acord amb el que es diposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la 
transmissió:  

a) En  els  actes  o   contractes  entre  vius,  la   de l'atorgament  del  document 
públic i, quan es tracte de  documents privats,  la  de la seua incorporació o 
inscripció en un  registre públic  o la de la seua entrega a un funcionari públic 
per raó del seu ofici.  

b) En  les  transmissions per causa de mort, la  data  de defunció del causant.  
 
Article 16  

1.    Quan   es   declare  o   reconega   judicialment   o administrativa,  per resolució 
ferma, haver-se donat la nul.litat, rescissió  o  resolució  de l'acte o contracte  que  determina  la 
transmissió  del  terreny, o de la constitució o  transmissió  del dret  real de gaudi sobre aquest, 
el subjecte passiu tindrà dret a la  devolució  de l'impost satisfet, sempre que l'esmentat acte  o 
contracte no li haguera produït efectes lucratius i que reclame la devolució  en  el  termini de 
cinc anys des que  la  resolució  va quedar  en ferm, tot entenent-se que hi ha efecte lucratiu 
quan no es  justifique  que les persones interesades hagen d'efectuar  les recíproques  
devolucions a què es refereix l'article 1295 del Codi Civil.   Encara  que  l'acte o contracte no 
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haja  produït  efectes lucratius,   si   la  rescissió  o  resolució  es  declarara   per l'incompliment 
de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no pertocarà cap devolució.  

 
2.   Si el contracte queda sense efecte per acord mutu  de les parts contractants, no serà 

procedent la devolució de l'impost satisfet  i es considerarà com un acte nou subjecte a  
tributació. Amb  tal acord mutu s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i la simple 
acceptació de la demanda.  
 

3.   En  els  actes o contractes en què  intervinga alguna condició,   la  seua  qualificació  
es   farà  d'acord   amb   les prescripcions contingudes en el Codi Civil.  Si fóra suspensiva no 
es  liquidarà  l'impost  fins  que aquesta  s'acomplisca.   Si  la condició fòra resolutòria s'exigirà 
l'impost, amb la reserva, quan la  condició  s'acomplisca, de fer l'oportuna devolució segons  la 
regla de l'apartat 1 anterior.  
 
CAPÍTOL VII  GESTIÓ DE L'IMPOST.  
Secció primera: Obligacions materials i formals. 
 
Article 17   

1.   Els subjectes passius estaran obligats a presentar en aquest  Ajuntament  declaració  
segons  el  model  determinat  per aquest, que continga les relacions tributàries imprescindibles 
per a practicar la liquidació que escaiga.  
 

2. Dita  declaració  haurà  de  ser  presentada  en  els terminis  següents,  comptadors  a  
partir de la data  en  què  es produïsca el dret a percebre l'impost:  
 

a) Quan es tracte d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan  es tracte d'actes per causa de mort, el  termini serà  de sis mesos 

prorrogables fins a un any si ho sol.licita  el subjecte passiu.  
 

3.   La  declaració  s'acompanyarà dels documents  en  què consten els actes o contractes 
que originen la imposició.  
 
 
Article 18  

L'impost s'exigirà en règim d'autoliquidació.  
 
 
Article 19  

Amb  independència del que es disposa en l'apartat  primer de   l'article  17,  estan  
igualment   obligats  a  comunicar   a l'Ajuntament  la  realització  del fet imposable en  els  
mateixos terminis que els subjectes passius: 
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a) En  els  supòsits que es preveuen en la lletra  a)  de l'article  6é d'aquesta ordenança 

sempre, que s'hagen produït  per negoci  jurídic  entre persones vives, el donant o la 
persona  que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.  

b) En els supòsits que es preveuen en la lletra b) de dit article,  qui  adquireix  o  la 
persona en favor  de  la  qual  es constituïsca o transmeta el dret real de què es 
tracte.  

 
 
Article 20  

Així  mateix,  els  notaris estaran obligats a  remetre  a l'Ajuntament,  dins de la primera 
quinzena de cada trimestre,  una relació  o  índex compresiu de tots els documents als quals  
hagen donat  autorització  en  el trimestre anterior, en  els  quals  es continguen fets, actes o 
negocis jurídics que posen de manifest la realització  del  fet imposable d'aquest impost,  
excloent-hi  els actes  d'ultima voluntat.  També estaran obligats a remetre,  dins del  mateix 
termini, la relació dels documents privats comprensius dels  mateixos fets, actes o negocis 
jurídics, que els hagen sigut presentats  per tal de conéixer o legitimar les firmes.  El que es 
preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col.laboració establit en la 
Llei General Tributària.  
 
 
Secció segona: Inspecció i recaptació. 
 
Article 21   

La  inspecció  i  recaptació  de   l'impost  es  faran  de conformitat  amb el que es preveu 
en la Llei General Tributària  i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, i en les 
disposicions dictades per al seu desplegament.  
 
 
Secció tercera: Infraccions i sancions. 
 
Article 22  

En  tot allò que faça referència a la qualificació de  les infraccions  tributàries  i a la 
determinació de les sancions  que per  aquestes  corresponguen  en  cada cas,  s'aplicarà  el  
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
despleguen.  
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Disposició final.  
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 

de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2005.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 
Modificacions: 
- S’afegeix lletra i) a l’article 5é (BOP núm. 310, 31-12-2013). 
- Es modifica la lletra i) de l’article 5é (BOP núm. 310, 31-12-2014).  
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ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES  

 
Cos de l'ordenança  

 
 
Article 1r.  Fet imposable.  
 1. L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, és un tribut indirecte, el fet 
imposable està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra per a la qual s'exigeix l'obtenció de la corresponent llicència d'obres 
urbanístiques, s'haja obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s'exigeix presentació de 
declaració responsable, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control 
corresponga a l'ajuntament de la imposició. 
 
 2. Les construccions, instal·lacions o obres a les quals es refereix l'apartat anterior 
podran consistir en:  
 
a) Obres de construcció  d'edificacions i  instal·lacions de tota classe de nova planta.  
b) Obres de demolició.  
c) Obres  en edificis, tant les que modifiquen  la  seua disposició interior com el seu aspecte 

exterior.  
d) Alineacions i rasants.  
e) Obres de fontaneria i clavegueram.  
f) Obres en cementeris.  
g) Qualsevol altra construcció,  instal·lació o obra  que requerisca llicència d'obra o 

urbanística.  
 
 
Article 2n.  Subjectes passius. 
 

1. Són  subjectes passius d'aquest impost, a  títol  de contribuent,  les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què  fa  referència l'article 35 de la Llei  General  Tributària, 
propietaris  dels  immobles  sobre  els quals  es  realitzen  les construccions,  instal·lacions o 
obres, sempre que siguen aquests els  propietaris  de l'obra;  en els altres casos es  considerarà 
contribuent qui siga propietari de l'obra.  
 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no siga realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui 
sol·liciten les corresponents llicències o presenten les corresponents declaracions responsables 
o els que realitzen les construccions, instal·lacions o obres.  

El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta. 
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Article 3r. Base imposable, quota i drets a percebre. 
 

1. La  base imposable d'aquest impost està  constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal.lació o obra.  
 

2. La  quota de l'impost serà el resultat d'aplicar  el tipus de gravamen a la base 
imposable.  
 

3. El tipus de gravamen serà el 3,40%.  
 

4. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara 
que no s'haja obtingut la corresponent llicència o legitimació. 
 
 
Article 4t. Gestió.  

L’impost s’exigirà de forma provisional  mitjançant l’autoliquidació simultània a la 
sol·licitud de la llicència, o la presentació de la declaració responsable tot determinant-se la 
base imposable d’acord amb el pressupost presentat pels interessats, sempre que hi haja vist i 
plau dels tècnics municipals. La base imposable a estimar amb els tècnics municipals es 
determinarà en funció dels preus aprovats per l’Institut Valencià de l’Edificació. 

A la vista de les construccions, instal·lacions i obres realitzades, i vist el cost efectiu 
d'aquestes, l'Ajuntament podrà  modificar, mitjançant l'oportuna comprovació, la base 
imposable. 

En aquest cas, es practicarà la liquidació definitiva corresponent.  
Alternativament, l'Ajuntament també podrà exigir l'autoliquidació de les obres 

executades realment segons el cost total efectiu. 
En el cas que el subjecte passiu es tracte d’una administració pública o ens dependent o 

vinculat a una administració pública, l’impost podrà exigir-se en règim de liquidació 
provisional en un termini màxim de 6 mesos o 9 mesos de manera motivada des de la concessió 
de la llicència o de la verificació de la declaració responsable o en tot cas quan es conega 
l’adjudicatari o concessionari o anàleg, qui serà considerat substitut del contribuent realitzant-
se a ell la liquidació, si el fet imposable està vinculat a qualsevol tipus de licitació o 
concurrència pública o anàleg. 
 
Article 5é. Inspecció i recaptació.  

La  inspecció  i  recaptació de  l'impost  es  realitzarà d'acord  amb el que es preveu en la 
Llei General Tributària i  en les  altres lleis de l'Estat que regulen la matèria, així com  en les 
disposicions decretades per al seu desenvolupament.  
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Article 6é. Infraccions i sancions.  
  En  tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries  i a la determinació de 
les sancions correponents  en cada  cas,  s'aplicarà  el  règim  regulat  en  la  Llei  General 
Tributària  i  en  les  disposicions que  la  complementen  i  la desenvolupen.  
 
Article 7é. Exempcions i bonificacions. 
 S’estableix una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades d’especial interés o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació que justifique la declaració. 
 S’entendrà que concurrixen circumstàncies de foment de l’ocupació quan es tracte de 
construccions, instal·lacions o obres en immobles considerats cadastralment com a comerços i 
vivendes ja construïdes i amb un pressupost d’execució d’obra que no supere els 60.000 euros. 

Correspondrà al ple la declaració de la construcció, instal·lació u obra com d’especial 
interés o utilitat municipal i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2007.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
- Es suprimeix la disposició transitòria i s’afegeix art. 7 (BOP núm. 309, 29-11-2011). 
- Es modifica l’article 7 (BOP núm. 310, 31-12-2013). 
- Es modifiquen els articles 1.1, 2.2, 3.4, 4 i 2n paràgraf del 7 (BOP núm. 310, 31-12-2014). 
- S’afegeix un paràgraf al final del 1r paràgraf de l’article 4t (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÉS 

CULTURAL, ESPORTIU O SOCIAL  
 

Cos de l’ordenança 
  
Article 1. Objecte.  

Aquesta ordenança té per objecte regular amb caràcter general l'establiment, la fixació, 
modificació, administració i el cobrament dels preus públics de l’Ajuntament d’Ontinyent per 
la prestació de serveis o la realització d’activitats d'interés cultural, esportiu o social, que no 
estiguen regulats per una ordenança específica i que no complisquen les condicions per ser 
exigits com a taxa segons l'article 20 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Article 2. Concepte. 
 De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, del text refós 
de la Llei d'Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
Ajuntament podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats 
de competència municipal que tinguen per finalitat el desenvolupament i la promoció de la 
cultura, la formació i l'esport en l'àmbit d'aquest municipi, així com qualssevol altres activitats 
o serveis amb fins socials o d'interés general. 
 
Article 3. Procediment per a l’establiment, la modificació i fixació dels preus públics.  

1. La Junta de Govern Local efectuarà, després de l’informe previ de la Intervenció 
municipal, l'establiment, la modificació i fixació dels preus públics. 
 

2. Els acords d'establiment i fixació dels preus públics contindran el servei o activitat a 
què es referisquen, els supòsits de fet dels quals derive l'obligació de pagament i les 
contraprestacions pecuniàries exigibles per cada acte o fet singularitzat, així com els aspectes 
singulars que es consideren necessaris. 
 

3. Els acords d'establiment, modificació i fixació dels preus públics, una volta adoptats 
per la Junta de Govern Local, s'exposaran al públic al tauler d'edictes municipal i en el lloc on 
es porta a terme l'activitat objecte de preu públic. 
 

4. El procediment per a l'adopció dels acords a què es refereixen els apartats anteriors 
serà tramitat pel departament sociocultural corresponent i ha de contenir, com a mínim: 
 
1. Proposta d'establiment, fixació o modificació del preu públic formulada per la regidoria del 
departament o àrea que promoga el servei o activitat.  
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2. Memòria o informe econòmicfinancer, que haurà de preveure els aspectes següents: 
a) Justificació de l'import dels preus que es proposen. 
b) Grau de cobertura financera dels costos econòmics respectius. 
c) Les previsions pressupostàries per a la cobertura de la part del preu subvencionada quan es 
faça ús de les facultats que preveu l’article 4.2 d’aquesta ordenança. 
d) Aspectes específics respecte del que regula aquesta ordenança general. 
 
Article 4. Quantia.  

1. Els preus públics hauran de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de 
l'activitat realitzada, i es tindran en compte per a la determinació d'aquell els costos directes i el 
costos indirectes segons ultime l’informe de costos vigent en l’Ajuntament. 
 

2. No obstant això, es podran fixar preus públics inferiors als paràmetres assenyalats en 
l'apartat anterior, quan s'aprecie alguna circumstància especial o raons socials, benèfiques, 
culturals o d'interés públic. 
 

3. A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preus públics s'establisquen, 
se sumarà, si escau, l'import de l'impost sobre el valor afegit o altres impostos indirectes pel 
tipus vigent en el moment de la meritació d'aquest, i que es produirà i s'exigirà d'acord amb 
seues pròpies regles. 
 
Article 5. Obligats/ades al pagament.  

1. Estan obligats/ades al pagament dels preus públics ací establits els qui sol·liciten els 
serveis o les activitats pels quals han de satisfer-se els preus públics. 
 

2. Resulten igualment obligats al pagament de l’import dels preus públics els qui, sense 
ser-ne sol·licitants, resulten beneficiats/ades pels serveis o activitats, sense perjuí de les 
conseqüències jurídiques que es deriven de la falta de la dita sol·licitud. 
 
Article 6. Administració i cobrament.  

L’administració i el cobrament dels preus públics serà a càrrec de la Corporació, que 
podrà establir normes concretes per a la gestió d’aquests en els acords singularitzats de fixació 
dels preus públics. 
 
Article 7. Obligació i lloc del pagament.  

1. L'obligació del pagament naix des que s'inicie la prestació del servei o es realitze 
l'activitat. 
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2. El pagament dels preus públics s'efectuarà, amb caràcter general, simultàniament a la 
recepció de l'activitat o servei en el local on es realitzen aquests en règim d'autoliquidació, 
llevat que en l'acord concret d'establiment se’n fixe una altra manera. 
 

3. El pagament es farà mitjançant les formes de pagament previstes en la legislació 
vigent, preferentment a través de les entitats bancàries col·laboradores de l'entitat local. La 
Corporació expedirà la carta de pagament oportuna o un altre document acreditatiu de l'ingrés. 
 

4. Quan, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat 
no es preste o desenvolupe, serà procedent la devolució de l'import corresponent. 
 
Article 8. Procediment de constrenyiment.  

El venciment del termini d'ingrés, en període voluntari, sense haver satisfet el preu 
públic determinarà l'inici del procediment de constrenyiment d'acord amb el que disposa el text 
refós de la Llei d'Hisendes Locals, la Llei General Tributària i el Reglament General de 
Recaptació vigent. 
 
Article 9. Règim supletori. 
 En tot allò que no estiga previst expressament en aquesta ordenança, ni en els acords 
d’establiment i fixació dels preus públics, ni en la normativa específica que els regule, s’actuarà 
d’acord amb les disposicions de l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció 
de l’Ajuntament d’Ontinyent. 
 
Disposició final.  

La present ordenança començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016 i estarà en 
vigor fins que es modifique o derogue expressament. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA DE PAGAMENTS 
FRACCIONATS DE REBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC MITJANÇANT COMPTE 

CORRENT TRIBUTARI LOCAL 
 

Cos de l’ordenança 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

A través de la present ordenança, l’Ajuntament d’Ontinyent posa a l’abast de la 
ciutadania la possibilitat de fraccionar determinats tributs municipals fins a 12 mesos per tal de 
facilitar el seu pagament al llarg de l’Exercici en què es produeix el seu meritament sense pagar 
interessos de demora. 
 
Article 1. Objecte. 
  1. La present Ordenança té per objecte facilitar el compliment de les obligacions de pagament 
dels ingressos de dret públic de venciment periòdic que a continuació es relacionen: 
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS. 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.  
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.  
-TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL REALITZAT MITJANÇANT GUALS I 
RESERVES.  
- TAXA FEM RESIDUS DOMICILIARIS 
 
2. Els pagaments es gestionaran per un sistema de compte corrent que s'obrirà a instància de 
part i es formarà per anotacions, en el DEURE per l'import de la quota tributària de tots els 
tributs de caràcter periòdic indicats en l'apartat 1 que haja de satisfer al llarg de l’Exercici el 
titular del compte, i en l'HAVER per l'import dels pagaments mensuals que es realitzen i, 
eventualment, per l'import de la devolució d'ingressos que es reconega al seu favor.  
 
3. L'aplicació d'este sistema de compte corrent és incompatible, durant el període de durada del 
compte, amb les restants formes de pagament o compensació de tributs previstes en la 
legislació vigent, per açò, en sol·licitar l'alta en el sistema de compte corrent es procedirà a 
donar de baixa, si escau, la domiciliació dels tributs inclosos en aquest sistema que el 
contribuent haguera cursat amb anterioritat, amb efectes del moment en què s'inicie l'aplicació 
d'aquest sistema.  
 
Article 2. Obligats/ades tributaris/àries que poden acollir-se al sistema de compte corrent 
en matèria tributària.  
 1. Podran acollir-se al sistema de compte corrent en matèria tributària els/les obligats/ades 
tributaris/àries que reunisquen els següents requisits:  
 
a) Que siguen titulars d'alguna unitat fiscal dels tributs que s'indiquen en l'article primer, i així 
consten en els censos municipals. 
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b) Que l'obligat/ada tributari/ària que opte per aquest sistema de pagaments, ho faça respecte de 
totes les unitats fiscals de les indicades en l'article 1 que figure com a titular en els censos 
municipals.  
 
c) Que el total de la quota anual per tots els conceptes a satisfer per aquest sistema de 
pagament, excepte causa justificada, siga com a mínim de 240 euros.  
 
d) Que no tinguen amb l'Ajuntament d’Ontinyent deutes o sancions tributàries en període 
executiu en la data de la sol·licitud, excepte que estigueren recurrides i garantides, o excepte 
que s’haguera reconegut un ajornament o fraccionament de pagament. 
 
e) Que no hagen renunciat al sistema de compte corrent en matèria tributària o que no haja sigut 
revocat l'acord de la seua inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària durant 
l'any natural en el qual es presente la sol·licitud. 
 
Article 3. Sol·licitud d'obertura.  
1. El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'obligat/ada al pagament, emplenant el 
model subministrat a aquest efecte per l'Ajuntament d’Ontinyent, que contindrà necessàriament 
els següents elements:  
 
a) Identificació completa de l'obligat/ada al pagament.  
b) Número de compte corrent bancària a la qual carregar les mensualitats.  
c) Annex que contindrà totes les unitats fiscals que a eixa data es van a incloure en el seu 
compte corrent tributari.  
 
En cas de disposar d'ell, s'haurà d'indicar el compte de correu electrònic que servisca de 
comunicació habitual entre l'Ajuntament i el/la titular del compte, fent constar que la mateixa 
es designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions en els termes previstos per 
l'article 28 de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. 
 
Article 4. Termini i lloc de presentació.   
1. La sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària podrà formular-
se al llarg de tot l’any fins al dia 30 de novembre de l'any immediatament anterior a aquell en 
què haja de tindre efectes el sistema. Quan aquest dia siga inhàbil, s'entendrà prorrogat el 
termini de presentació de la sol·licitud, fins al primer dia hàbil següent.  
 
2. La sol·licitud es presentarà en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o d’acord amb 
els mecanismes previstos per la legislació vigent. 
 
3. El pagament dels objectes tributaris inclosos en el compte corrent tributari es fraccionarà en 
dotze quotes mensuals, abonant-se la primera d'elles en el mes de gener i l'última en el mes de 
desembre de cada exercici. 
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Article 5. Autorització d'obertura.   
Rebuda la sol·licitud s'entendrà concedida sense necessitat de notificació de resolució expressa. 
No obstant, si a la vista de la documentació aportada es considerara que no es compleix algun 
dels requisits per a accedir a la inclusió, es requerirà a l'obligat/ada tributari/ària perquè en un 
termini de 15 dies, comptats a partir de l'endemà al de la notificació del requeriment, 
procedisca a l'esmena. Cas de no atendre al requeriment o solucionar totalment les deficiències 
observades en el termini indicat, s'entendrà que l'interessat/ada renuncia a la seua sol·licitud i es 
procedirà a l'arxiu de la mateixa. S'entendrà denegada per silenci administratiu l'autorització del 
compte, si l'Administració no estiguera girant a l'interessat/ada les fraccions mensuals.  
 
Article 6. Determinació del saldo i exigibilitat.   
1. Liquidació provisional: En el mes de desembre, el Departament d’Ingressos calcularà 
l'import provisional, incloent en el compte corrent de l'interessat/ada tots els tributs indicats en 
l'article 1 de la present Ordenança en els quals figure com a titular en la data en què s'efectue el 
càlcul, als quals s'aplicaran els increments de tarifa previstos per a l'any següent.  
 
2. Contingut de la liquidació provisional: contindrà com a mínim les següents dades: 
Import total, provisional, que es carrega en compte com a seient inicial, desglossant el total per 
objectes tributaris i imports.  
Import de cada mensualitat que s'anotarà en l'Haver del compte després de cada pagament. 
Data aproximada de càrrec de les mensualitats.  
Número de compte en la qual es realitzarà el càrrec. 
 
 3. Liquidació definitiva: Quan s'emeten definitivament els diferents padrons dels conceptes 
integrants del sistema, es fixarà definitivament el total de quota a satisfer per cada contribuent, 
incloent tots els tributs periòdics que figuren a nom del titular del compte.  
 
4. Regularització del compte: En cas que l'import definitiu siga diferent al provisional, es 
recalcularan les quotes pendents fins al final del període de pagament fraccionat. Si les quotes 
mensuals satisfetes fins a eixe moment foren superiors a la quota definitiva, s'iniciarà d'ofici un 
procediment de devolució d'ingressos per l'excés satisfet, sense que procedisca l’abonament 
d’interessos per este concepte. La devolució no s’efectuarà si el subjecte passiu tinguera deutes 
pendents de pagament amb l’Ajuntament, procedint-se a la compensació.  
 
 5. Esmena d'errors o omissions: en la liquidació provisional i/o en la definitiva En cas que 
l'interessat/ada detectara algun error o omissió haurà de presentar la corresponent reclamació en 
el Departament d’Ingressos, a l'efecte que es procedisca a la seua esmena. 
  
6. Vigència del compte: El compte tindrà una vigència indefinida, obrint-se de nou 
automàticament en l’Exercici següent, llevat que es procedisca a la seua cancel·lació pels 
motius indicats en l'article 9 de la present Ordenança. 
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Article 7. Nombre i import de les mensualitats.   
1. El pagament total de la quota es dividirà en dotze mensualitats, el cobrament de les quals es 
realitzarà els dies 5 de cada mes, abonant-se la primera d'elles en el mes de gener, i l'última en 
el de desembre, de manera que el total del deute se satisfaça en el mateix exercici de la seua 
meritació. 
  
2. Excepte causa justificada, el total de la quota per tots els conceptes a satisfer pel sistema de 
pagament fraccionat haurà de ser com a mínim l'import indicat en l'article 2.c) de la present 
ordenança. 
 
Article 8.- Interessos.   
El pagament fraccionat mitjançant compte corrent no reportarà interessos a cap de les parts.  
 
Article 9. Cancel·lació del compte.   
El compte obert podrà cancel·lar-se en qualsevol moment a instàncies del titular o els seus 
successors/es, o d'ofici, per l'Ajuntament d’Ontinyent. 
 
1. A instància del titular: La comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria 
tributària es podrà formular en qualsevol moment pel contribuent que figurara inclòs en aquest 
sistema, sortint efectes dita renúncia a partir del segon mes següent a aquell en el qual es 
comunique, sense perjudici de la liquidació del saldo del període en curs. Haurà d'instar-se per 
escrit, sense que siga necessari acreditar causa alguna, i haurà de ser necessàriament acceptada 
per l'Ajuntament. S'entendrà que l'interessat/ada renuncia al seu compte corrent tributari, si 
l'Ajuntament, per qualsevol circumstància no estiguera girant-li les fraccions mensuals, i el 
titular del compte no ho posara en coneixement d'esta Administració. 
 
2. D'ofici: Serà causa de cancel·lació automàtica del present sistema de pagament l'impagament 
de qualsevol quota mensual, per causes imputables a l'interessat/ada, excepte que 
voluntàriament regularitzen la seua situació i efectuen l’ingrés abans del dia 20 del mes en què 
s’efectue l’impagament. Serà necessari presentar el justificant de l'ingrés en el Departament 
d'Ingressos dins d'este termini als efectes corresponents. 
 
3. Efectes de la cancel·lació o revocació. Una vegada produïda, tindrà els següents efectes:  
El titular del compte tributari cancel·lat haurà d'abonar els seus tributs en els terminis fixats a 
aquest efecte en el calendari fiscal municipal. Les mensualitats satisfetes es consideraran 
ingressos a compte dels tributs que corresponga, aplicant-se íntegrament o en part, al pagament 
dels rebuts inclosos fins llavors en el compte, per ordre d'antiguitat en la seua emissió. Si la 
cancel·lació del compte es produïra abans de l'aprovació dels padrons fiscals, el saldo es 
deixarà en el compte corrent tributari i s'aplicarà una vegada s'aprove el padró. Si produïda la 
cancel·lació no pogueren aplicar-se les quantitats satisfetes al pagament de la totalitat de cap 
rebut, i en el moment de la sol·licitud de cancel·lació ja haguera finalitzat el període de 
pagament voluntari, es dictarà Providència de Constrenyiment per la part de la quota no coberta 
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amb les mensualitats satisfetes fins al moment de la cancel·lació. El compte, una vegada 
cancel·lat no podrà reobrir-se fins a l’Exercici següent. 
 
Article 10. Informació del compte.   
El/la titular del compte podrà obtenir la següent informació referent al seu compte corrent 
tributari:  
1- Dates d'autorització i cancel·lació.  
2- Tributs inclosos en el compte corrent tributari.  
3- Import de les fraccions i compte bancari en la qual s'efectuarà el càrrec.  
4- Data aproximada del càrrec mensual en el seu compte bancari.  
5- Terminis ja satisfets.  
6- Liquidació provisional: A partir de la segona quinzena del mes de gener en curs (excepte el 
primer any d'implantació).  
7- Liquidació definitiva: A partir de la segona quinzena del mes de desembre en curs. 
8- Justificant de pagament dels tributs inclosos en el compte amb caràcter general: 
aproximadament a finals de febrer de l'any següent, quan es procedisca a l'aplicació dels 
ingressos. 
Per a obtindre un certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol dels tributs acollits a 
esta modalitat de pagament, serà necessari que s’haja produït el pagament íntegre de l’esmentat 
tribut. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.  
La implantació del sistema s'efectuarà de la següent forma:  
 
ANY 2016: 
  
-  El pagament es fraccionarà en les mensualitats corresponents prorratejades en els mesos 
pendents fins a finals d’any, tan prompte com siga factible a efectes del seu cobrament. 
 
-  La presentació de sol·licituds podrà formular-se fins al dia 20 de febrer de l’any 2016. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.  
Es deroguen les disposicions, ordenances i bans, aprovats o dictats per aquest Ajuntament 
anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança que s´hi oposen. 
 
 
 
Modificacions: 
-Es modifica la Disposició Transitòria (BOP núm. 62, 04-04-2016).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA CELEBRACIÓ D'ESPECTACLES DE PROMOCIÓ MUNICIPAL  

Cos de l'ordenança  
 
Article 1r. Fonaments jurídics   
 Fent ús de les facultats conferides en l'article 127 del Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb allò que s'ha 
preceptuat en el capítol VI del títol I de la llei esmentada, articles 41 a 47, aquest Ajuntament 
establix l’Ordenança reguladora de la celebració d’espectacles de promoció municipal. 
 
 
Article 2n   
 Estan  obligats al pagament d'aquest preu públic les persones que  assistisquen  als  
espectacles  o  activitats  descrites  en l'article anterior, sempre que no es declaren gratuïts.  
 
 
Article 3r   

La determinació del preu de les entrades es realitzarà per a cadascun dels espectacles, 
tenint-se almenys en consideració:  

-El cost d'organització de l'espectacle.  
-Les circumstàncies del possible públic assistent i el seu nombre.  

 
El preu de les entrades es quantificarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local. No 

obstant això, per raons d’urgència l’Alcaldia podrà fixar els preus mitjançant el procediment «a 
ratificar per la Junta de Govern Local». 

 
En la mateixa forma, podrà autoritzar-se el sistema de contractació «a taquilla», 

mitjançant el qual se cedeix el total o part del taquillatge a l’artista o companyia actuant, i 
s’entén fins i tot que es garanteix un ingrés mínim. 

 
A l’efecte exposat, es procedirà de la forma següent: 
 
El Departament de Cultura presentarà en el Departament de Despeses, amb una 

antelació mínima de trenta dies naturals al de la celebració de l’espectacle, la moció de la 
despesa corresponent i la proposta de preu o preus de les entrades, amb el vist-i-plau del 
regidor/a de Cultura. 

 
La proposta anirà acompanyada del càlcul estimatiu del cost íntegre de l’espectacle, que 

comprendrà no només el caixet de l’artista, sinó la resta de despeses addicionals, així com els 
possibles ingressos a percebre d’acord amb el nombre previst d’assistents. 
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Si no poguera presentar-se la moció amb l’antelació indicada, s’expressarà el motiu. 
 
Quan, previsiblement, els ingressos no cobrisquen el cost d’organització de l’espectacle, 

s’identificaran les raons socials o benèfiques, culturals o d’interés públic que així ho 
aconsellen. 

 
En el termini màxim de 15 dies naturals des de la celebració de l’espectacle, el 

Departament de Cultura lliurarà al Departament d’Ingressos i al de Despeses el compte de 
resultats. Trimestralment es remetrà un full resum a la Junta de Govern Local, de les entrades 
venudes i els ingressos. 
 
 
Art. 4t.- Preus Especials. 

Amb caràcter general —tret de les excepcions degudament justificades—, s’aplicarà un 
descompte del 20 % sobre els preus determinats segons l’art. 3 en els casos següents: 

 - Venda anticipada. 
 - Persones desocupades, jubilats/ades, estudiants, posseïdors del carnet jove i persones 

amb discapacitat (diversitat funcional). 
 - Grups organitzats de més de 50 components. 

 
 
Règim supletori. 

Tot allò que no estiga previst expressament en aquesta ordenança caldrà ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general reguladora dels preus públics locals.  
 
 
Disposició final. Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir de la seua publicació definitiva.  Romandrà 
en vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DELS PREUS PÚBLICS DERIVATS DE LA VENDA DE PRODUCTES I DE 

PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TALLERS MUNICIPALS 
 

Cos de l'ordenança 
  
Article 1r. Fonaments jurídics.  

Fent ús de les facultats conferides en l'article 127 del Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març en relació amb allò que s'ha 
preceptuat en el Capítol VI del Títol I de l'esmentada Llei, articles 41 a 47, aquest Ajuntament 
estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora dels Preus Públics Derivats de la Venda de Productes i 
de Prestació de Serveis de Tallers Municipals. 
 
 
Article 2n.  Obligats al pagament.  
         Estan  obligats  al pagament del preu públic, regulat  en aquesta  ordenança, les persones 
que se'n beneficien dels serveis o  les  activitats,  prestats  o realitzats  a  què  es  refereix 
l'article anterior.  
 
Article 3r.  Fixació dels preus públics.  
 PRODUCTES I SERVEIS PROCEDENTS DEL CENTRE OCUPACIONAL 
D’ONTINYENT 
 
 L’establiment o modificació dels coresponenets preus correspondrà a la Junta de 
Govern per delegació del Ple de l’Ajuntament, conforme a l’article23.2 b) de la Llei 7/85 de 2 
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 A tal efecte, presentarà la direcció del centre proposta sobre contingut dels productes i 
servicis a subministrar o prestar pel personal del centre i dels seus respectius imports que, una 
vegada conformada per la Delegació de Benestar Social i informada per Intervenció, es 
traslladarà a la Secretaria General per al seu debat en sessió de Junta de Govern. 
 
 Una llista certificada dels preus aprovats per la Junta de Govern s’unirà a l’ordenança 
reguladora com a annex i part de la mateixa. 
 
 Els preus proposats no seran executius fins la seua aprovació per la Junta de Gevern i el 
seu import s’assignarà, com recurs finalista, a pagament d’incentius dels alumnes del centre, 
sense perjudici de la seua entrada i eixida mitjançant els comptes municipals corresponents. 
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Article 4t. Obligació de pagament.  
 1.   L'obligació  de pagament del preu públic regulat  en aquesta ordenança naix des de 
l'inici de la prestació del servei.  
 
  2.   El  pagament  de l'esmentat preu públic es  farà  en presentar  la  corresponent  
factura  a  la  persona  obligada  a efectuar-lo.  
 
 

ANNEX PRODUCTES CENTRE OCUPACIONAL  
 

LLISTAT DE PREUS DE PRODUCTES DE PAPER RECICLAT 
 

PRODUCTE PREU (€) 
Full blanc tamany targeta i targetó 0,51 
Full blanc tamany targeta i targetó amb elements decoratius 0,74 
Full color tamany targetó i targeta 0,60 
Full color tamany targetó i targeta amb elements decoratius 0,81 
Targeta decorada amb teles i paper retallat 1,02 
Targeta estampada o serigrafiada 0,93 
Targeta estampada o serigrafiada amb sobre 1,00 
Targetó de casament 1,61 
Targetó de comunió 1,53 
Targeta detall  0,21 
Targeta detall amb ràfia 0,25 
Targeta de visita 0,58 

 
 

LLISTAT DE PREUS DE LLIBRETES DE PAPER RECICLAT 
 

PRODUCTE  PREU (€) 
Àlbum de fotografies: Gran  amb  espiral senzilla  12,81 
                                   Gran amb espiral de ¾” 13,64 
                                   Gran amb espiral de 1,5” 14,88 
                                     Xicotet 25 fulls (Quartilla) 8,47 
Llibreta xicoteta (mini): Plastificada paper color 1,28 
                                      Folrada  1,53 
Llibreta agenda:           Plastificada 2,15 
                                     Folrada  2,56 
Llibreta quartilla:          Plastificada  2,56 
                                     Folrada 2,98 
Llibreta quadrada:       Plastificada 1,53 
                                     Folrada  1,98 
Punt de lectura: 0,54 
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LLISTAT DE PREUS ALTRES PRODUCTES ARTESANALS 
 

PRODUCTE  PREU (€) 
Figures de Nadal (Borseta de 3 figures) 0,83 
Arbre de Nadal gran 8,47 
Arbre de Nadal xicotet 6,78 
Sabó de rentar roba 0,87 
Sabó aromàtic 1,28 
Sabó aromàtic empaquetat amb ràfia o altres 1,32 
Sabó aromàtic de glicerina 1,36 
Polsera amb frase positiva i/o penjolls 2,48 
Polsera gravada personalitzada 3,72 
Cordó ulleres 4,13 
Mocador de “Trapillo” 4,13 
Collar de “Trapillo” 2,48 
Clauer 2,07 
Clauer ètnic 2,48 
Trofeu gran 8,26 
Trofeu xicotet 4,13 

PRODUCTES DE CERÀMICA:  
Tassa 4,96 
Bol quadrat o redó xicotet 4,26 
Bol mitjà (increment de 0,50 € per cada tamany més gran) 4,67 o més 
Bol gran 5,37 
Plat pla xicotet 4,26 
Plat pla gran 5,37 
Fruiter gran 7,03 
Cullera 5,37 
Rajol socarrat 2,89 
Rajol decorat 2,89 

 
LLISTAT DE PREUS DELS PRODUCTES DE SUBCONTRACTA DEL   

CENTRE OCUPACIONAL: 
 

ONTINET.COM, SLU 
PRODUCTE PREU UNITARI/€ 

Muntatge caixes antivírics distints models 0,10 
 
 

VAELLO CAMPOS, SL 
PRODUCTE PREU UNITARI/€ 

Enroscar caragol de barres quadrades 0,012 
Enroscar caragol de barres reforçades 0,012 
Suport de barres de paeller quadrades 0,072  
Suport de barres de paeller redones 0,075 
Suport de barres de paeller reforçades 0,078 
Joc 3 potes mini niquelades 0,11 
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Muntar cassoletes 0,03 
Regulador gas 0,10 
  

EUROMODA 
PRODUCTE PREU UNITARI/€ 

Embutxacar ganxos 0,018 
Rotllets de tela  0,018 
Rotllets + embutxacar-los 0,020 
 
 

GANDIA BLASCO  
PRODUCTE PREU UNITARI/€ 

Catàleg  0,12 
Catàleg polietilè (3 colors) 0,15 
Catàleg polietilè (7 colors) 0,25 
Catàleg caragolat i etiquetat 0,60 
Etiquetar DVD 0,25 
Etiquetar perfileria 0,05 
Etiquetar rotomoldeo 0,05 
Ensobrar publicitat 0,06 
  

VILA HERMANOS 
PRODUCTE PREU UNITARI / € 

Muntar caixa + interior 0,04 
Muntar caixa + interior + 1etiqueta 0,05 
Cada pas addicional  0,01 
 
 

ALBERT INNOVACIÓN, S.L. 
PRODUCTE PREU UNITARI / € 

Passar cordó a borsa 0,015 
Col·locar perxa a borsa de plàstic 0,003 
Fer nus a cordó 0,003 
Passar i lligar ansa P 0,010 
 
 

MARUTX, S.L. 
PRODUCTES PREU UNITAT / € 

Plegat i etiquetat Fat Quarter 0,03 
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                                          M. PLASTÍNEZ, S.L.L.  
PRODUCTES PREU SENSE IVA 

Manipulat materials plàstics. Ref. 1 0,01 
Manipulat materials plàstics. Ref. 2 0,0075 
Manipulat materials plàstics. Ref. 3 0,005 
Manipulat materials plàstics. Ref. 4 0,015 
Manipulat materials plàstics. Ref. 5 0,02 
  

 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir de la seua aprovació definitiva.  Romandrà en 
vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
Modificacions: 
-Es modifica l’Annex productes Centre Ocupacional per acord plenari de data 02-11-2016 
-Es modifica l’Annex productes Centre Ocupacional per acord Junta de Govern (pendent 
d’aprovació).  
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 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE PREUS PÚBLICS DE VENDA DE LLIBRES, REVISTES I ALTRES 

PUBLICACIONS MUNICIPALS  
Cos de l'ordenança  

Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda regular el règim del Preu Públic indicat a mesura que 
al disposat en la Llei 39/88 d’Hisendes Locals (BOE de 30.12.1988). Art. 41 i no modificacions 
derivades, fonamentalment, de la Llei 25/98 (BOE de 14.07.1998). 
 
Article 2n.  Obligat al pagament. 
 
 Queden obligats al pagament d’este preu públic que reben les publicacions editades per 
iniciativa municipal que no es declaren gratuïtes. 
 
 El pagament serà previ al lliurament de la publicació 
 
Article 3r.  Tarifes. 
   Es consideren com tarifes inicials les quals es contenen en l’informe del Servei de 
Promoció Cultural de l’ajuntament d’Ontinyent de 07.06.02, a mesura que al seu mateix 
contingut i import que s’incorporen com annex al Cos de l’Ordenança i formant part d’este 
mateix article. 
 
 Les successives modificacions de les tarifes inicials, en contingut, import, reedició o 
introducció de noves publicacions seguiran el següent procediment. 
 
 El Servei de Promoció Cultural presentarà en el Negociat de Despeses municipals 
Moció de Despesa d’edició o reedició del corresponent producte comprenent no només el 
d’impremta sinó qualsevol altre addicional, així com el nombre d’exemplars a editar, de tal 
forma que puga identificar-se el cost de cadascun d’ells. 
 
 Es proposarà així mateix el preu de venda unitari, diferenciant si escau preus per grups, 
en atenció a les circumstàncies benèfiques, socials, culturals o d’interés públic que es referix 
l’Art. 45 de la Llei 39/88, fins i tot si es proposa la difusió gratuïta de tots o part dels 
exemplars. 
 
 En qualsevol cas i sempre que es propose gratuïtat o discriminació de preus, es motivarà 
sobre la base de les circunstàncies detallades en el paràgraf anterior. 
 
 Procedirà la mateixa motivació quan, en el seu conjunt, el preu de venda proposat no 
cobrisca el cost íntegre de l’edició. 
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 La proposta de preus, amb el vistiplau de la Delegació Especial de Cultura es resoldrà 
mitjançant acord de la Comissió de Govern, sense perjudici que, per motius d’urgència, es 
resolga per Alcaldia amb el caràcter de “a ratificar” per la dita comissió. 
 
 El servei de Promoció Cultural controlarà les existències, entrades i sortides 
d’exemplars de cada publicació i els seus preus actuals, amb referència a la resolución que els 
va autoritzar i expedient instruït a l’efecte. 
 
Article 4r.  Publicitat dels preus i reclamacions.  
 Les tarifes inicials que es referix l’Art. 3 primer paràgraf d’esta ordenança seran objecte 
de la mateixa exposició pública i possibilitat de recurs d’esta. 
 
 Les tarifes successives disposen del mateix règim de difusió que les corresponents 
resolucions aprovatories, podent ser objecte de recurs en els següents termes: 
 
a) En general, en termini de 30 dies hàbils des de la data de la resolució aprovatòria de les 

tarifes. 
b) En concret, quan qui estiga obligat al pagament tinga coneixement de l’expedient causant 

de la resolució aprovatòria si així ho sol·licités. 
 
Article 5n.  Entrada en vigor.  
 La present ordenança entrarà en vigor des del moment de la seua aprovació definitiva. 
 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 03.01.2003.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  
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ANNEX DE 
 

PREUS PÚBLICS SERVEI DE PUBLICACIONS (ACTUALITZAT 5 /4/17) 
 

TÍTOL AUTOR PREU 
ALBA 4. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS D'ONTINYENT I LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 7. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS D'ONTINYENT I LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 8. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS D'ONTINYENT I LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 9. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS D'ONTINYENT I LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 10. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 11. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 12. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 9,00 € 
ALBA 13 i 14. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 12,00 € 
ALBA 15. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 12,00 € 
ALBA 16 i 17. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 20,00 € 
ALBA 18. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 12,00 € 
ALBA 19. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 12,00 € 
ALBA 20 i 21. REVISTA D'ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D'ALBAIDA DD.AA. 20,00 € 
ALBA 22 I 23. REVISTA D’ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D’ALBAIDA DD.AA 13,00 € 
ALBA 24. REVISTA D’ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D’ALBAIDA DD.AA 13,00 € 
ALBA 25. REVISTA D’ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D’ALBAIDA DD.AA 13,00 € 
ALBA 26. REVISTA D’ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D’ALBAIDA DD.AA 13,00 € 
ALBA 27. REVISTA D’ESTUDIS COMARCALS DE LA VALL D’ALBAIDA DD.AA 13,00 € 
CARPETA DE GRAVATS "ONTINYENT, 750 ANYS" GR MIRALL 30,00 € 
MAPA TOPONÍMIC DEL TERME D'ONTINYENT J. Sanchis C. 2,00 € 
BOCAVIU J.Sanchis  C. 10,00 € 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES D'ONTINYENT DE 1899 I D'AGULLENT DE 1907 R. Ferrero ( ) 6,00 € 
LA MÚSICA EN ONTINYENT V. Pérez (ofm) 15,00 € 
EL CANÇONER MUSICAL D'ONTINYENT J. Climent 12,00 € 
IV COL·LOQUI D'ONOMÀSTICA VALENCIANA DDAA 15,00 € 
EL LLOMBO, APUNTS I RECORDS DDAA 9,00 € 
GENT DE ROGLET. TRADICIÓ ORAL A OTOS D. ALFONSO 6,00 € 
TEODORO ÚBEDA: LA FE I LA PARAULA D. Mira 12,00 € 
D. TEODORO ÚBEDA GRAMAGE: UN BISBE FESTER UNDEF 12,00 € 
A POC A POC EL GOIG (1978-1986) J. Sanchis C. 4,00 € 
ON COMENÇA LA VALL Mira i Gramage 5,00 € 
SAINETS DE JOSEP MARIA ORTOLÀ J. Marian ( ) 6,00 € 
GAT Mira i Gramage 10,00 € 
LA PLOMA JOVE DDAA 2,00 € 
III CONCURS DE DIBUIX I CREACIÓ LITERÀRIA EN VALENCIÀ DDAA 2,00 € 
V CONCURS DE DIBUIX I CREACIÓ LITERÀRIA EN VALENCIÀ DDAA 2,00 € 
ELS COLOMS ESPORTIUS L. M. Segrelles 5,00 € 
INSTRUCCIÓ I CULTURA A ONTINYENT DURANT LA II REPÚBLICA J.J. Torró M. 6,00 € 
ONTINYENT, UNA EXPERIÈNCIA MEDIAMBIENTAL  6,00 € 
EL NOM D'ONTINYENT. TÍTOLS HONORÍFICS, LA BANDERA I L'ESCUT A. Bernabeu 

G. 
2,00 € 
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LES PESTES DE 1600 I 1648: EL DIETARI DE JOSEP AZNAR I FRC SANZ  I EDICIÓ A. Boluda ( ) 5,00 € 
VOCABULARI DEL TÈXTIL DE LA VALL D'ALBAIDA J. Sanchis C. 5,00 € 
LA "RONDALLA DE RONDALLES" DE LLUÍS GALIANA. ESTUDI LINGÜÍSTIC I EDICIÓ J. E. Pellicer 5,00 € 
GOMIS, UN MÚSICO ROMÁNTICO Y SU TIEMPO R. Gisbert 6,00 € 
ELS PERGAMINS D'ONTINYENT I. Gironés 

Guillem 
9,00 € 

ONTINYENT, VILA REIAL. DE LES GERMANIES A LA NOVA PLANTA A. Bernabeu i 
Sanchis 

12,00 € 
ESTUDI BOTÀNIC DE LA VALL D'ALBAIDA (ZONA OCCIDENTAL) A. Conca 

Ferrús ) 
9,00 € 

ELS CARRERS D'ONTINYENT: NOMS ORÍGENS I ANECDOTARI A. Bernabeu  9,00 € 

LLUÍS MAYANS I ENRÍQUEZ DE NAVARRA (1805-1880). LIBERALISME MODERAT, 
BURGESIA I ESTAT 

F. A. Martínez 
llego 

12,00 € 
EL TENDUR 1. REVISTA LITERÀRIA I DE LES ARTS DE LA VALL D'ALBAIDA DDAA 6,00 € 
EL TENDUR 2  REVISTA LITERÀRIA I DE LES ARTS DE LA VALL D'ALBAIDA DDAA 6,00 € 
EL TENDUR 3  REVISTA LITERÀRIA I DE LES ARTS DE LA VALL D'ALBAIDA DDAA 6,00 € 
EL TENDUR 4  REVISTA LITERÀRIA I DE LES ARTS DE LA VALL D'ALBAIDA DDAA 6,00 € 
“SONATES” COMEMORACIÓ 3r CENTENARI VICENT RODRÍGUEZ. P.GARCÍA 6,00 € 
AMORS MERCÉ. TROBADORS I “TROUVÈRES” MENESTRILS 12,00 € 
AQUELL CAMÍ MANEL 12,00 € € 
ATZUKAT ATZUKAT 12,00 € 
DES D’AQUEST RACÓ DE LA CIUTAT JORDI GIL 12,00 € 
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA M. CABALLET 9,00 € 
LA COLLA.GRUP DE PERCUSSIÓ I DOLÇAINA LA COLLA 12,00 € 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DELS PREUS PÚBLICS PER PUBLICITAT DINS DE LOCALS DE L’AJUNTAMENT 

 
Cos de l'ordenança 

  
Article 1r.  Fonaments de l’Ordenança. La present ordenança s’establix en aplicació de l’Art. 41 de la Llei d’Hisendes Locals, 
TR BOE de 09.03.04, al no concórrer els requisits de l’Art. 20.1 B) de la mateixa Llei en quant 
que es tracta de serveis a prestar i rebre voluntàriament pel beneficiari i que són susceptibles de 
ser prestats pel sector privat. 
 
Article 2n.  Objecte del Preu Públic.  El constituix l’autorització de l’exhibició de publicitat interior, és a dir, la produïda dins 
de recintes municipals. 
 
 2.1 En el supòsit de la realitzada en el Complex Poliesportiu Municipal, l’objecte del 
preu és la publicitat que els Clubs Esportius que tenen la seua seu en el mateix, en qualitat de 
promotors, inserisquen en els espais que es detallen en l’article 4 de les tarifes. 
 
Article 3r.  Obligats al pagament.  3.1 En el supòsit del Complex Poliesportiu Municipal, estan obligats al pagament els 
sol·licitants de l’autorització del cub per actuar en el seu nom. 
 
Article 4t.  Import de les tarifes i Preus Públics.  4.1 En el supòsit del Complex Poliesportiu Municipal, s’asumixen, en el conjunt de tots 
els ingressos –inclòs el de publicitat- i despeses produides en el mateix, un fort dèficit de 
prestació del servei, en base a la funció social de recolzament a l’esport, ja reconeguda en 
l’Ordenança Fiscal de Taxes per Serveis de Piscina i diversos que es presten en l’anomenat 
recinte. 
 
Tarifes anuals a percebre pel promotor 
 
A) En el Pavelló 
� Cercles de la pista central de bàsquet 1.200,00 euros 
� Cercles de les pistes transversals    600,00 euros 
� Part superior dels marcadors, cartells de 6x1,20 m. 1.800,00 euros 
� Part central, sector entre els cartells de Benissuera i de  

Montixelvo, ambdós inclosos, cartells de 2x1,20 m.     300,00 euros 
� Zona baix els marcadors, cartells de 2x1,20 m.     300,00 euros 
� Resta de part frontal i laterals, cartells de 2x1,20 m.     150,00 euros 
� Part posterior de l’accés, cartells de 2x1,20 m.     100,00 euros 
B) En el Frontó Cobert 
� En la paret posterior, cartells de 2x1,20 m.     300,00 euros 
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C) En el Gimnàs 
� Parets, cartells de 2x1,20 m.     300,00 euros 
� Cercle central     300,00 euros 
� Cercles de cistelles     300,00 euros 
 
D) Resta de pistes exteriors 
� Cartells de 2x1,20 m.     300,00 euros 
 
Preus Públics a pagar pel promotor a l’Ajuntament en el C. Poliesportiu  
Percentatge sobre les tarifes anteriors 
 
En el Pavelló   25% 
En altres instal·lacions 10% 
 
Article 5é.  Gestió del Preu Públic en el C. Poliesportiu. 
  S’establix com sistema normal de recaptació del preu públic el de la seua autoliquidació 
pel representant del promotor. 
 
 Si per motius exepcionals, haguera de parcticar-se notificació individual del preu per 
l’Ajuntament, s’aplicarà un recàrrec de 12 euros en concepte de despeses de gestió. 
 
5.1 Altes. 
 Sol·licitada pel representant del promotor l’autorització d’inserció de publicitat i 
constatada expressament l’adequació del seu suport als requisits establerts per la Delegació 
d’Esports, practicarà l’interessat la corresponent autoliquidació e ingrés del preu públic, requisit 
previ a la instal·lació de la publicitat que haurà realitzar-se en el termini no superior a quinze 
dies des de l’anomenada constatació. 
 
 El dret a percebre íntegre del preu públic es produix en la mateixa data de la 
constatació. 
 
 La instal·lació de publicitat sense pagament previ podrà ser sancionada amb la retirada 
de la mateixa i determinarà en qualsevol cas l’aplicació d’un 100% de recàrrec sobre el preu 
públic. 
 
5.2 Padrons. 
 Amb efecte d’un de gener de cada exercici, es formarà el padró dels obligats al 
pagament que hauran d’ingressar sense requeriment municipal previ l’import íntegre del preu 
públic durant els tres primers mesos de l’any, termini que tindrà la consideració de període de 
pagament en voluntària a efectes del procediment de cobrament a que es refereix l’apartat 5.5 
5.3 Baixes. 
 Hauran de sol·licitar-se expressament pel representant del promotor, una vegada es 
retire físicament la publicitat, causant efectes econòmics en el padró del següent exercici. 
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5.4 Despeses d’instal·lacions i retirada de publicitat. 
 Tals despeses, inclosos els de reparació de danys que pogueren ocasionar-se en les 
instal·lacions municipals, seran per compte exclusiu del promotor. 
 
5.5 Procediment de cobrament. 
 Serà d’aplicació el previst en el Reglament General de Recaptació, inclús en via 
executiva, tant respecte dels preus públics com de les despeses a que es referix l’apartat 5.4. 
 
 
Disposició final.   

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província (Publicat al BOP el dia 15-09-2005), i començarà a aplicar-se a partir de la seua 
aprovació definitiva el dia 16-09-2005. Romandrà en vigor fins  a la seua modificació o 
derogació expressa.  
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ACORD DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC D’ÚS DE MEGAFONIA I 

VIDEOPROJECTOR MUNICIPALS  
La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ontinyent, fent ús de les atribucions delegades 

pel Ple, mitjançant acord incorporat a l’Ordenança General de Preus Públics del dia 01-01-
2006, va acordar en sessió de data 22-07-2009: 
 
1. Establir el preu públic d’ús d’equips de megafonia i videoprojector municipals. 
 
2. El preu públic resta subjecte al que es disposa en els art. 41 a 47 de la vigent Llei 

d’Hisendes Locals, BOE de 9 de març de 2004, i a l’Ordenança General de Preus Públics. 
 
3. L’import del preu públic és de 25 euros per mà d’obra i hora del tècnic que maneja els 

aparells, i 10 euros en total pel cost de transport del material. 
 
4. La data d’inici d’efectes d’aquest acord serà la del dia hàbil següent al de la publicació de 

l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
 
 
Diligència.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província (Publicat al BOP el dia 12.11.2009) , i començarà a aplicar-se  a partir del dia 
13.11.2009.  Romandrà en vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  
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ACORD DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DE LES TARIFES DE LA 
CAFETERIA DE LA UNED  

 
La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ontinyent, fent ús de les atribucions delegades 

pel Ple, mitjançant acord incorporat a l’Ordenança General de Preus Públics del dia 01-01-
2006, va acordar en sessió de data 11-02-2009: 

 
1) Establir el Preu Públic de Consumicions en  la Cafeteria del local de l’Extensió de la UNED 

en el municipi d’Ontinyent. 
2) El preu públic queda subjecte al que disposa en els artícles. 41 a 47 de la vigent Llei d’ 

Hisendes Locals, BOE de 09.03.04, i a l´Ordenança General de Preus Públics. 
3) L’import del preu públic és el següent: 
 

CARTA DE PRODUCTES - LLISTA DE PREUS   
    

DENOMINACIÓ PRODUCTE €  
    

CAFÉS Descafeïnat 0,60  
 Café 0,60  
 Tallat 0,60  
 Café amb llet 0,80  
 Bombó 0,80  
 Capuccino 0,80  
    
    

INFUSIONS Timó 0,60  
 Poliol-menta 0,60  
 Camamil·la 0,60  
 Te 0,60  
 Te amb llet 0,60  
 Til·la 0,60  
    
    

BEGUDES Coca - Cola 0,80  
 Fanta taronja/llima 0,80  
 Sucs 1,00  
 Batuts 0,80  
 Begudes energètiques 0,80  
 Aigua 0,50  
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APERITIUS Creïlles fregides 0,50  
 Ametles 0,50  
 Cacau 0,50  
 Tramús 0,50  
 Olives 0,50  
    
    

BRIOIXERIA Ensaïmada 0,90  
 Napolitana 0,90  
 Donut 0,90  
 Croissant 0,90  
 Pastisset 0,90  
 Coques casolanes 0,60  
    
    
    
    

SANDVITX Mixt 2,50  
 Vegetal 2,50  
    
    

ENTREPANS  mig gran 
CALENTS Blanc i negre 2,50 3,00 

 Truita de creïlla 2,50 3,00 
 Truita francesa amb llonganissa 2,50 3,00 
 Llom amb picada 2,50 3,00 
 Llom amb formatge 2,50 3,00 
 Llom a la catalana 2,50 3,00 
 Formatge blanc a la planxa 2,50 3,00 
 Torrades 1,50 2,00 
    

GELATS Pernil a la catalana 2,00 2,50 
 Formatge blanc amb anxoves 2,00 2,50 
 Vegetal 2,00 2,50 
 Pernil dolç amb formatge 2,00 2,50 
    
    
    

S´oferiran ofertes als desdejunis:   
Oferta núm.: 1    
Brioixeria + café o suc  2,00 €  
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Oferta núm.: 2    
Entrepà calent mitjà + beguda + café  3,00 €  
Oferta núm.: 3    
Entrepà calent gran + beguda + café 3,50 €  

    
 
4) La data d'inici d'efectes d'este acord serà la del dia hàbil següent al de la publicació de 

l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de València. 
 
Contra el present acord pot interposar-se el recurs de reposició en el termini d'un mes, d’acord 
amb l'art. 14 de la Llei d'Hisendes Locals. 
 
Diligència.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província (Publicat al BOP núm. 19, 23-01-2012) , i començarà a aplicar-se  a partir del 
dia 24-01-2012.  Romandrà en vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  
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ACORD DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÒ DE 
SERVEIS AL SOTERRANI DE LES IDEES  

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ontinyent, fent ús de les atribucions delegades 
pel Ple, mitjançant acord incorporat a l’Ordenança General de Preus Públics del dia 01-01-
2006, va acordar en sessió de data 30-04-2014: 
 
1. Establir el Preu Públic per la prestació de servicis al Soterrani de les Idees d’Ontinyent. 
2. Indicar que el preu públic resta subjecte a allò disposat en els articles 41 a 47 del Text Refòs 
de la Llei d’Hisendes Locals (BOE 9 de març de 2004), i a l’Ordenança General de  Preus 
Públics. 
3. Fixar que l’import del preu públic és (IVA inclòs): 

Abonament coworker:  
- Abonament mensual:  10 euros 
- Abonament trimestral:  20 euros 
- Abonament anual:  60 euros 

4. Indicar que la data d’inici d’efectes d’aquest acord serà la del dia hàbil següent al de la 
publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Provincia de València, una vegada 
l’Ajuntament haja pres la decisió formal d’instituir este servei de coworking en el Soterrani de 
les Idees, remetent-se a tal efecte este acord al departament de Promoció Econòmica perquè es 
completen els tràmits adients. 

 
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 

de la Província (Publicat al BOP el dia 24-05-2014) , i començarà a aplicar-se  a partir del dia 
25-05-2014.  Romandrà en vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  
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ACORD DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ESCOLETA DE NADAL A LA PISCINA COBERTA 

 
 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ontinyent, fent ús de les atribucions 

delegades pel Ple, mitjançant l’Ordenança General de Preus Públics (BOP Núm. 249 de 20-11-
2015), va acordar en sessió de data 16-12-2016:  

 
1. Establir el preu públic per la prestació del servei d'Escoleta de Nadal a la piscina coberta, 
amb una tarifa única de 10,00 euros. Este preu es mantindrà en vigor per a noves edicions 
sempre i quan no es modifique per un acord posterior. 

 
2. Indicar que en allò no previst expressament en este acord s'estarà al que disposa l'Ordenança 
General dels Preus Públics per la prestació de serveis o realització d'activitats d'interés cultural, 
esportiu o social, aprovada per acord plenari de 5 de novembre de 2015 (BOP núm. 249, de 30 
de desembre) i en l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs locals 
i resta d'ingressos de dret públic de l'Ajuntament d'Ontinyent. 

 
3. Publicar l’acord en el tauler d’anuncis d'aquest Ajuntament i en les instal·lacions de la 
Piscina Coberta Municipal i departament d'Esports. 

 
 
La qual cosa es fa pública en compliment d’allò acordat per la Junta de Govern Local.  
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ACORD DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA AQUÀTICA PER A PERSONES MAJORS 

A LA PISCINA COBERTA 
 
 
 Atés l’acord 11 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ontinyent de data 10 de 

febrer de 2017, pel qual s’adopta el següent: 
 
PRIMER. Establir i imposar el Preu Públic per la prestació del servei d’Activitat de 

Gimnàstica Aquàtica per a persones majors a la piscina coberta amb dos tipus de tarifes: 
 
• 30 euros anuals per a les persones majors de 55 anys que presenten malalties 

cròniques.  
• 60 euros anuals per a les persones majors de 55 anys.  
 
SEGON. En allò no previst expressament en este acord s’estarà al que disposa 

l’Ordenança General dels Preus Públics per la prestació de serveis o realització d’activitats 
d’interès cultural, esportiu o social aprovada per acord plenari de 5 de novembre de 2016 (BOP 
Nº 249 de 30 de desembre de 2015) i e l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i 
inspecció de tributs locals i resta d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament d’Ontinyent. 

 
Quedant exposat al públic l’acord i dites ordenances per al coneixement general 
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ACORD DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER INSCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT D’ESCOLETA DE PASQUA A LA PISCINA COBERTA 

 
 
 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ontinyent, fent ús de les atribucions 
delegades pel Ple, mitjançant l’Ordenança General de Preus Públics (BOP Núm. 249 de 20-11-
2015), va acordar en la sessió de data 21-04-2017: 
 
1.Establir i fixar el preu públic de 20 euros per inscripció de l’activitat d’Escoleta de pasqua, 
que tindrà lloc els dies 18, 19, 20, 21 i 24 d’abril de 2017, de 9.00 a 13.30 h. a la Piscina 
Coberta d’Ontinyent. 
 
2.Indicar que en allò no previst expressament en este acord s’estarà al que disposa l’Ordenança 
General dels Preus Públics per la prestació de serveis o realització d’activitats d’interés 
cultural, esportiu o social aprovada per acord plenari de 5 de novembre de 2015 (BOP Núm. 
249, de 30 de desembre de 2015) i en l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i 
inspecció de tributs locals i resta d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament d’Ontinyent. 
 
3.Comunicar al departament d’Esports que remeta l’expedient a la Intervenció municipal a 
l’efecte que siga inclòs en l’ordre del dia de la Comissió Especial de Comptes (amb la funció 
afegida de Comissió Informativa d’Hisenda), en el cas que no existisca ja un dictamen previ de 
dita Comissió. 
 
4.Publicar l’acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en les instal·lacions de la Piscina 
Coberta Municipal i departament d’Esports. 
 
5.Donar compte a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per al seu coneixement i aplicació. 
 

La qual cosa es fa pública en compliment d’allò acordat per la Junta de Govern Local. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA MUNICIPALS  

 
 

 
Cos de l'ordenança  

 
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  Taxa  per l'aprofitament 
del sòl, subsòl i volada  municipals per  a conducció d'energia elèctrica i altres 
subministraments  a la  Llei 25/98, de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i  Preus Públics  
(BOE  167  de 14.07.98) d'acord amb la  seua  Disposició Transitòria segona.  
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20, 1 A i apartat 3 K) i article 24, paràgraf tercer.  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n.  Subjecte passiu.   
 Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que  gaudisquen,  utilitzen o  aprofiten  el  domini públic  local en benefici 
particular d'acord amb els supòsits que es preveuen en l'article 1r d'aquesta ordenança.  
 
 La   persona  beneficiària  de   l'aprofitament   i   amb independència  de la taxa està 
obligada al reintegrament total de les  despeses que, si escau, es produïren per la reconstrucció  
o reparació  del  domini  públic  local, si  es  produira  la  seua destrucció o deterioració i al 
dipòsit previ de les previsibles.  
 Si  els  danys  foren   irreparables,  l'Ajuntament  serà indemnitzat  en  quantia  igual al 
valor dels  béns  destruïts  o l'import del deteriorament dels danyats.  
 L'Ajuntament  no  podrà condonar totalment o  parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
 
Article 3r   
 Per   a   les  empreses   explotadores  de   serveis   de subministraments  que afecten la 
generalitat o una part important del  veïnat,  la  quantia de la taxa consistirà  en  l'1,5%  dels 
ingressos  bruts  procedents  de  la  facturació  que   obtinguen anualment en aquest terme 
municipal dites empreses.  
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 La  quantia  que  poguera correspondre  a  Telefónica  de España,  SA,  està  englobada  
en  la  compensació  en  metàl·lic prevista en la Llei 15/87 de 30 de juliol.  
 

La regulació del fet tributari que recau sobre les empreses que presten servicis de 
telefonia mòbil s'arreplega en l'Annex I incorporat a la presennte ordenança fiscal d'Ocupació 
del Sòl, Subsòl i Vol. 

 
Com a elements interpretatius per a l'aplicació de l'Annex I, integrat en deu articles i dos 

disposicions addicionals i desenvolupat en 7 folis que rubrica Intervenció i, com Annex 3, un 
Manual d'Aplicació de l'ordenança de 7 folis que rubrica Intervenció. 

 
Article 4t   
 Es produeix el dret a percebre la taxa:  
 
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  
 
 Si   no  hi  haguera   cap  sol·licitud,  quan   s'inicie l'aprofitament,  es podria exigir el 
dipòsit previ del seu import total o parcial per resolució d'Alcaldia.  
 
 La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.  
 
 En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos.  
 
 Les  quotes  successives es reportaran el dia 1  de  cada trimestre natural.  
 
 El pagament s'efectuarà mitjançant una autoliquidació que presentarà  la persona física o 
jurídica obligada al pagament  en el  termini  dels  mesos  següents  a  cadascun  dels  trimestres 
naturals  de l'any, i aportarà, simultàniament, la declaració  de l'IVA corresponent a aquest 
període.  



 

Página 62 de 138 

 
 

Disposició final.  
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 

de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2010.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  
 
 
 
Modificacions: 
- S’anul.la la taxa de telefonica mòbil per Sentència 433/12 del TSJCV (BOP núm. 165, 
12-07-2012).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
D’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC AMB MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ I ALTRES DIVERSOS DE DIFERENT NATURALESA 
 

Cos de l'ordenança 
  

Article 1r. Fonaments jurídics.  
 Essencialment, la Llei 39/88, de 28 de desembre, d’Hisendes Locals (BOE 313 de 
30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el seu article 20, apartats 1 a) i 3 g).  
 
 L’exacció s’ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n Subjecte passiu.  
 Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 
58/2003, BOE de 18 de desembre, que utilitzen, gaudisquen o aprofiten el domini públic local 
en benefici particular. 
 El beneficiari de l’aprofitament, amb independència de la taxa, està obligat al 
reintegrament de les despeses de reparació del domini públic local, si es produeix la seua 
destrucció o deterioració, i al dipòsit previ de les despeses previsibles.  
 Si els danys són irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels béns destruïts o per l’import del deteriorament dels danyats.  
 L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
 
Article 3r Fets imposables i tarifes aplicables.  
 En general, atés l’article 20 de la Llei d’Hisendes Locals, es considera utilització 
privativa del domini públic la que impedeix qualsevol altre ús i aprofitament especial que limite 
altres usos públics –singularment els del normal trànsit o tràfic en el cas d’aquesta ordenança–, 
tot autoritzant al beneficiari un ús especial respecte al que efectue la generalitat dels ciutadans. 
 
 En particular, se sotmeten a tributació els usos i les activitats següents: 
 

3.1 L’ocupació privativa o l’aprofitament especial del sòl que es realitze mitjançant 
mercaderies, material de construcció, escombraries, tanques, rases, cales, remoció de 
paviments, maquinària, eines i semblants. 

 
Tributaran, per metre quadrat i dia de superfície ocupada, especialment aprofitada o 

afectada, 0,16 euros. 
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En el cas de bastides, carcasses i estructures pròpies de l’edificació, quan permeten el 

pas de vianants a través de corredors especialment habilitats a aquest efecte, es reduirà la tarifa 
anterior en un 50%. 

 
3.2 L’ocupació del vol de terrenys de domini públic amb bastides o altres volades sobre 

la via pública o que sobreïsquen de la línia de façana, tributarà segons la tarifa reduïda 
anterior. 
 

Article 4t Beneficis fiscals. 
 
 Estaran exempts els primers 5 dies d’ocupació. 
 

Es consideren ocupacions no subjectes a la taxa les de les obres executades o 
adjudicades per l’Ajuntament d’Ontinyent. 
 
 
Article 5é Declaracions tributàries. 
 
 El subjecte passiu està obligat a sol·licitar la llicència corresponent abans d’iniciar 
qualsevol dels usos descrits en l’article 3 de la present ordenança fiscal, en la forma que preveu 
l’Oficina Tècnica Municipal, tot identificant almenys els punts següents: 
- Lloc on es pretén l’ús o aprofitament 
- Data d’inici d’aprofitament 
- Superfície del sòl a ocupar o sobre el qual es projecte la volada dels elements gravats. 
Està també obligat a comunicar la data de la baixa, abans que es produïsca, fins i tot si se n’ha 
previst alguna en la sol·licitud de la llicència d’ocupació. 
La data definitiva de la baixa, una vegada retirats els materials i elements propis de l’ocupació, 
l’haurà de corroborar la inspecció municipal, la qual verificarà, així mateix, els possibles danys 
del domini públic. 
 
 
Article 6é. Període impositiu, percepció de la taxa i aplicació de les tarifes. 
 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de sol·licitar l’ocupació, sense 
perjuí de possibles liquidacions que es deriven de comprovacions efectuades per l’Ajuntament. 
 
 
Article 7é. Sancions.  
 L’incompliment de les obligacions de l’article 5 se sancionarà d’acord amb l’article 11 
de la Llei d’Hisendes Locals. 
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Disposició final.   
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor i començarà a aplicar-se el dia hàbil següent al de  

la  seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.  Romandrà en vigor fins  a 
la seua modificació o derogació expressa.  

 
 

 
Modificacions: 
- Es modifica l’article 4t (BOP núm. 309, 29-11-2011). 
- Es modifica l’article 6é (BOP núm. 250, 30-12-2016).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 

AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 

Cos de l'ordenança 
  

Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  Taxa per l'aprofitament 
del domini públic amb taules, cadires i  altres  elements  similars amb finalitat lucrativa  a  la  
Llei 25/98,  de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i Preus  Públics (BOE  167 de 14.07.98) 
d'acord amb la seua Disposició Transitòria segona.  
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20, apartats, 1 A i 3 l).  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n. Subjecte passiu.  
 Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que  gaudisquen,  utilitzen o  aprofiten  el  domini públic  local en benefici 
particular d'acord amb els supòsits que es preveuen en l'article 1r d'aquesta ordenança.  
 
 
Article 3r. Tarifes aplicables.  
1 Les tarifes s’aplicaran per mòduls d’unitats de superficie expressades en metres quadrats. La 
unitat mínima de superficie, corresponent a 1 taula i 4 cadires, serà de 4 metres quadrats. 
 
2 Les tarifes aplicables seran les següents: 
 
 a) Per  cadascun dels mesos, comptats de data a data, o fracció d’estos, durant els quals 
es realitze l’ocupació de la via pública: 
 
        - 4,85 € per metre quadrat (amb un mínim de 19,42 €)  
 
 b) Per  cadascun dels trimestres, comptats de data a data, durant els quals es realitze 
l’ocupació de la via pública:  
 
        - 12,08 € per metre quadrat (amb un mínim de 48,32 €) 
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 c) Per  cadascun dels semestres, comptats de data a data, durant els quals es realitze 
l’ocupació de la via pública:  
 
        - 21,41 € per metre quadrat (amb un mínim de 85,64 €)  
 
 d) Per l'any, comptat de data a data, durant el qual es realitze l’ocupació de la via 
pública:  
 
        - 19,50 € per metre quadrat (amb un mínim de 77,99 €)  
 
3 Les tarifes mensual, trimestral i semestral anteriors s’aplicaran a les sol·licituds en les que 
l’utilització del domini públic es realitze en els mesos de abril a setembre, ambdós inclosos. 
 
 En cas de que una sol·licitud pretenga l’utilització del domini públic en un període 
parcialment inclòs en el anteriorment assenyalat, les tarifes s’aplicaran en la part proporcional 
corresponent. 
 
 
Article 4t. Dret a percebre la taxa i pagament.  
 Es produeix el dret a percebre la taxa:  
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  
 Si   no  hi  haguera   cap  sol·licitud,  quan   s'inicie l'aprofitament,  es podria exigir el 
dipòsit previ del seu import total o parcial per resolució d'Alcaldia.  
 La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.  
 En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos.  
 La   persona  beneficiària  de   l'aprofitament   i   amb independència  de la taxa està 
obligada al reintegrament total de les  despeses que, si escau, es produïren per la reconstrucció  
o reparació  del  domini  públic  local, si  es  produira  la  seua destrucció o deterioració i al 
dipòsit previ de les previsibles.  
 Si  els  danys  foren   irreparables,  l'Ajuntament  serà indemnitzat  en  quantia  igual al 
valor dels  béns  destruïts  o l'import del deteriorament dels danyats.  
 L'Ajuntament  no  podrà condonar totalment o  parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
 
Disposició final.  

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 01.01.2006. Romandrà en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
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Modificacions: 
- Es modifica l’art. 3 (BOP núm. 309, 30-12-2010). 
- Es modifica l’art. 3 (BOP núm. 309, 29-12-2011).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DE L'OCUPACIÓ DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC 
PER LA SOC DELS DILLUNS 

 
Cos de l'ordenança 

  
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de Taxes  per  l'aprofitament  de  
terrenys   d'ús  públic  per   la instal·lació  de parades de la tradicional soc dels dilluns a  la Llei  
25/98,  de  13 de juliol, de Modificació de Taxes  i  Preus Públics  (BOE  167  de 14.07.98) 
d'acord amb la  seua  Disposició Transitòria segona.  
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20, apartats 1 A) i 3 n)  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n. Subjecte passiu i dret a percebre la taxa.  
 1. Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que  gaudisquen,  utilitzen o  aprofiten  el  domini públic  local en benefici 
particular d'acord amb els supòsits que es preveuen en l'article 1r d'aquesta ordenança.  
 
 Es produeix el dret a percebre la taxa: 
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  
 Si   no  hi  haguera   cap  sol·licitud,  quan   s'inicie l'aprofitament,  es podria exigir el 
dipòsit previ del seu import total o parcial per resolució d'Alcaldia.  
 La   persona  beneficiària  de   l'aprofitament   i   amb independència  de la taxa està 
obligada al reintegrament total de les  despeses que, si escau, es produïren per la reconstrucció  
o reparació  del  domini  públic  local, si  es  produira  la  seua destrucció o deterioració i al 
dipòsit previ de les previsibles.  
 Si  els  danys  foren   irreparables,  l'Ajuntament  serà indemnitzat  en  quantia  igual al 
valor dels  béns  destruïts  o l'import del deteriorament dels danyats.  
 L'Ajuntament  no  podrà condonar totalment o  parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
 2. Per a noves sol·licituds, modificacions o variacions es requerirà el dipòsit de fiança 
per l’import igual al cost anual de la tarifa vigent, amb excepció que autoliquiden i ingressen 
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l’anualitat durant la primera quinzena del mes de desembre anterior o fracció en el moment de 
la seua concessió. 

  3. En el cas que es sol·licite el canvi de parada, l’interessat haurà d’estar al corrent en el  
pagament de les taxes devengades per anteriors ocupacions del domini públic pel mateix 
concepte, regularitzant mitjançant la devolució/liquidació corresponent. 
 
 
Article 3r. Tarifes.  
Parades del mercat de la plaça de la Coronació per metre lineal i dia .....................2,14.- euros. 
 

Els que s’acolliren al sistema d’autoliquidació a què es refereix l’apartat 2 de l’article 2 
hauran de realitzar l’ingrés corresponent a l’any natural següent en una sola quota i durant la 
primera quinzena del mes de desembre anterior. En cas contrari no podrà ocupar els terrenys de 
domini públic des del dia 1 de gener. 

Els que s’acolliren al pagament per mitjà del padró anual dins de l’any natural, es 
realitzarà en una sola quota durant el primer trimestre de l’any. 
 
 
Article 4t. Gestió de cobrament.  
 1. Sense  perjudici  del que disposa  l'article  tercer sobre  el  pagament  anticipat de la 
taxa,  s'entendrà  reportada aquesta per trimestres naturals.  
 Quan el titular d'una parada renuncie a la seua ocupació, haurà  de  comunicar-ho  a  
través   del  Registre  d'Entrada  de documents,  i  l'Ajuntament procedirà, si escau, a  la  
devolució dels  trimestres  anticipats  i no reportats.   Simultàniament  i d'ofici, s'iniciaran 
tràmits per a la devolució, com escaiga, del dipòsit constituït pel titular de la parada.  
 2. Les  altes que es produïsquen durant  l'exercici  es liquidaran  a raó del nombre de 
dilluns restants fins el final de l'exercici,  metres  lineals  de frontera de la parada  i  tarifa 
reduïda.    Aquesta  liquidació,  que   serà   irreductible,   es notificarà  en la forma i els termes 
establits per a les d'ingrés directe,  i es facilitarà també a la persona interessada, junt  a la  
liquidació,  una  còpia  de l'ordenança  fiscal  vigent,  amb acusament de recepció de tots dos 
documents.  
 Les successives liquidacions s'aprovaran i comunicaran en la forma que s'estableix per 
als ingressos per rebut.  
 3.  La  falta  de pagament en el terminis  previstos  en aquesta  ordenança  determinarà 
la pèrdua de la  reducció  fiscal que,  si escau, s'haguera produït, i es procedirà a la liquidació i 
notificació d'ingressos directes de les quantitats que es deuen a  preu  de  tarifa  no reduïda.   
L'impagament  del  deute  així notificat  en  període  voluntari, determinarà la  pèrdua  de  la 
titularitat de la parada.  
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Disposició final.  
Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 

de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2008.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  
 
 
 
Modificacions: 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifiquen els articles 2 i 3 (BOP núm. 309, 29-12-2011). 
- Es modifiquen els articles 2.2 i 3 (BOP núm. 310, 31-12-2013).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DE L'OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC AMB PARADES I BARRAQUES 
 

Cos de l'ordenança 
  

Article 1r. Fonaments jurídics.  
L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  "Taxa per l'aprofitament 

de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, atraccions i indústries ambulants" a la Llei 
25/98, de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i Preus Públics (BOE 167 de 14.07.98) d'acord 
amb la seua Disposició Transitòria segona.  

L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20, apartats 1 A) i 3 n)  
 

L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n. Subjecte passiu.   

Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que  gaudisquen,  utilitzen o  aprofiten  el  domini públic  local en benefici 
particular d'acord amb els supòsits que es preveuen en l'article 1r d'aquesta ordenança.  
 

La   persona  beneficiària  de   l'aprofitament   i   amb independència  de la taxa està 
obligada al reintegrament total de les  despeses que, si escau, es produïren per la reconstrucció  
o reparació  del  domini  públic  local, si  es  produirà  la  seua destrucció o deterioració i al 
dipòsit previ de les previsibles.  

Si  els  danys  foren   irreparables,  l'Ajuntament  serà indemnitzat  en  quantia  igual al 
valor dels  béns  destruïts  o l'import del deteriorament dels danyats.  

L'Ajuntament  no  podrà condonar totalment o  parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
 
Article 3r. Quotes tributàries.  

1.   La quantia de la taxa regulada en aquesta  ordenança serà la fixada en les tarifes 
contingudes en l'apartat següent.  
 
 

2.  Les taxes seran les següents:  
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2.1. Segons siga la llargària del lloc, mesurada des del costat o diàmetre més llarg, per 
metre lineal o fracció:  

 
 CONCEPTE EUROS 
a) Tómboles, rifes, bingos i similars ..……………………………………….. 154,50.- 
b) Espectacles, tals com el folklore alemany, castells diabòlics i similars …..  92,70.- 
c) Aparells de moviment, tals com pista de cotxes, l’ona, “twister”, nòria i 

similars …………………………………………………………………… 92,70.- 
Els aparells que s’instal·len com  a novetat tributaran un 25% més del 
que s’ha assenyalat anteriorment, atesa la capacitat d’atracció cap al 
públic, i es mantindrà com a màxim durant 2 anys. 

d) Aparells infantils, tals com nòria, cavallets, scalextric, tren bruixa i 
similars…………………………………………………………………….. 

 
       66,95.- 

Els aparells que s’instal·len com  a novetat tributaran un 25% més del 
que s’ha assenyalat anteriorment, atesa la capacitat d’atracció cap al 
públic, i es mantindrà com a màxim durant 2 anys. 

e) Casetes, grues i similars ………………………………………………….. 51,50.- 
f) S’habilitaran llocs per a la venda de roses, cotó i altres articles similars, 

ubicats en l’interior del recinte de la fira, i no es podrà per tant instal·lar 
cap parada en la zona dedicada a la venda ambulant. Aquests llocs 
tributaran per unitat ………………………………………………………. 

 
 
 

77,25.- 
g) Màquines de begudes, puchis, tabac i similars tributen per unitat ……….. 25,75.- 
h) Zones habilitades per a la venda ambulant: s’instal·laran casetes de 

comestibles, joguets, torrons, gofres, hamburgueseries, bars, xurros, 
bijuteria, articles de regal i similars: 
Aquesta zona es distribuirà en sectors: 

 

 - Sector 1) a raó de ……………………………………………………….. 25,75.- 
 - Sector 2) a raó de ………………………………………………………... 20,60.- 

Si en els sectors enumerats anteriorment s’efectuara la venda per mitjà 
de megafonia o s’instal·laren casetes que no foren de venda directa i 
per contra es realitzara l’activitat per mitjà de bitllets, sortejos o 
similars, el preu s’incrementaria en un 100%, d’acord amb el sector on 
estiguera ubicada. 
 
2.2. Per cada setmana o fracció d’aprofitament:  

 a) Circs, plaça de bous i similars ……………………………………………. 195,70.- 
b) Parades i indústries de carrer, instal·lades fora del recinte de la fira o de 

les dates de la Fira de Novembre per metre lineal i setmana i fracció: 
 

 - Si l’ocupació és de fins a 3 dies ………………………………………… 10,30.- 
 - Si l’ocupació és de més de 3 dies ……………………………………….. 15,45.- 
 
 
 
 



 

Página 74 de 138 

Article 4t. Dret a percebre la taxa i pagament. 
 Es produeix el dret a percebre la taxa:  
 

El dia de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà  sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  

El període tributari es determinarà mitjançant  resolució d'Alcaldia.  
La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.  
En qualsevol cas i per motius circumstancials d'apreciació de  l'Alcaldia, podrà exigir-se 

la taxa amb la notificació directa prèvia de la seua liquidació pel servei municipal d'ingressos.  
Les  quantitats  exigibles  d'acord  amb  les  tarifes  es liquidaran  per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i  seran irreductibles pel període autoritzat.  
 
Article 5é. Exempcions.  

Estaran exempts les instal·lacions, emplaçaments, llocs… en els quals participe 
l’Ajuntament com a col·laborador. 
 

També aquelles altres que es determinen per Junta de Govern que no tinguen finalitat 
lucrativa tot i que l’Ajuntament no col·labore. 
 
Disposició final. 
 Aquesta ordenança, que modifica les tarifes vigents en l’exercici de 2008, entrarà en 
vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del dia 12.02.2009. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
 
 
 
Modificacions: 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 35, 11-02-2009). 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 309, 29-12-2011). 
- S’elimina l’últim paràgraf de l’article 4 i s’introduïx l’article 5 (BOP núm. 250, 30-12-
2016). 
- Es modifica l’article 5 (pendent de publicació definitiva al BOP). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB QUIOSCS 

 
Cos de l'ordenança  

 
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament  d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la Taxa  per  instal·lació  de 
quioscs en la via pública a  la  Llei 25/98,  de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i Preus  
Públics (BOE  167 de 14.07.98) d'acord amb la seua Disposició Transitòria segona.  
 L'esmentada exacció s'imposa de conformitat amb el que preveu la  Llei 39/88, de 28 de 
desembre, d'Hisendes Locals (BOE 313  de 30.12.88)  modificada  per la Llei 25/98, en el seu  
article  20, apartats 1 A i 3 m).  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n. Subjecte passiu.  
 Són   subjectes   passius  de  la   taxa,  en   concepte   de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que  gaudisquen,  utilitzen o  aprofiten  el  domini públic  local en benefici 
particular d'acord amb els supòsits que es preveuen en l'article 1r d'aquesta ordenança.  
 
 S’eximixen del pagament de la taxa els quioscs de titularitat de l’ONCE. 
 
 
Article 3r. Tarifes.  
 La taxa varia en funció de les zones en les quals es realitza l'ocupació.  
 Pel  que  fa a aquesta ordenança, es consideren les  següents zones:  
 - De 1a categoria. Barri de Sant Josep i centre:   polígon delimitat  entre  les  vies de:  
carrer de Josep  Melcior  Gomis, Maians,  Magdalena,  av.del  Comte  de Torrefiel,  Dos  de  
Maig, Francisco  Cerdà, av.d'Albaida, av.de Ramón y Cajal i plaça de la Concepció.  
 - De 2a categoria.  La resta de les vies municipals del nucli de la població, exceptuant 
les del barri històric de la Vila.  
 - De 3a categoria.  Vies del barri històric de la Vila.  
 
 Imports:   
 - Vies en zones de 1a categoria......  0,40.- euros m2 i dia.  
 - Vies en zones de 2a categoria......  0,32.- euros m2 i dia.  
 - Vies en zones de 3a categoria......  0,21.- euros m2 i dia.  
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Article 4t. Dret a percebre la taxa i pagament.  
 Es produeix el dret a percebre la taxa:  
 El  dia  de  la  presentació de  la  sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no 
es realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  
 Si   no   hi   haguera   cap   sol·licitud,   quan   s'inicie l'aprofitament,  es podria exigir el 
dipòsit previ del seu import total o parcial per resolució d'Alcaldia.  
 La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.  
 Les quotes successives periòdiques s'exigiran pel procediment de cobrament d'exaccions 
de matrícula o padró.  
 Aquestes  quotes  s'inclouran en un padró anual.  No  obstant això es reportaran per 
períodes trimestrals complets, el dia 1 de cada trimestre natural.  
 En qualsevol cas i per motius circumstancials d'apreciació de l'Alcaldia,  podrà  exigir-
se la taxa amb la notificació  directa prèvia de la seua liquidació pel servei municipal 
d'ingressos.  
 La persona beneficiària de l'aprofitament i amb independència de  la taxa està obligada 
al reintegrament total de les  despeses que,  si escau, es produïren per la reconstrucció o 
reparació del domini  públic  local,  si  es  produira  la  seua  destrucció  o deterioració i al 
dipòsit previ de les previsibles.  
 Si   els   danys  foren   irreparables,   l'Ajuntament   serà indemnitzat  en  quantia  igual 
al valor dels  béns  destruïts  o l'import del deteriorament dels danyats.  
 L'Ajuntament  no  podrà condonar totalment o parcialment  les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2006.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 309, 29-12-2011).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE L'APROFITAMENT ESPECIAL REALITZAT MITJANÇANT GUALS I 

RESERVES 
 

Cos de l'ordenança 
 

 Article 1r. Fonaments jurídics. 
  L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la Taxa per l'accés de 
vehicles a través de voreres i de reserves de  la via pública per a aparcament exclusiu, parades i 
càrrega i descàrrega  de  mecaderies a la Llei 25/98, de 13 de  juliol,  de Modificació  de  Taxes  
i  Preus Públics (BOE  167  de  14.07.98) d'acord amb la seua Disposició Transitòria segona.  
 L'esmentada exacció s'imposa de conformitat amb el que preveu la  Llei 39/88, de 28 de 
desembre, d'Hisendes Locals (BOE 313  de 30.12.88)  modificada  per la Llei 25/98, en el seu  
article  20, apartats 1 A i 3 h).  
  L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 Article 2n.  Subjecte passiu. 
  Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que  gaudisquen,  utilitzen o  aprofiten  el  domini públic  local en benefici 
particular d'acord amb els supòsits que es preveuen en l'article 1r d'aquesta ordenança.  
 
 Tenen la  condició  de  substituts  del  contribuent  els propietaris  de  les  finques i 
locals a  què  donen  accés  les entrades  de vehicles, els quals podran repercutir, si escau, les 
quotes sobre els respectius beneficiaris.  
 
Article 3r. Tarifes.  
1a. Zones de Reserva:  
         Per m2 i any .................................................................................................   7,00 euros  
 
2a. Guals: 

a)Guals d’habitatges unifamiliars permanents, fins a 3 vehicles,  
per metre lineal i any................................................................................................ 32,00 euros. 

b)Resta de guals: 
a.1) Temporals o d’horari limitat d’utilització per metre lineal i any...................... 70,00 euros. 
a.2) Permanents o d’utilització il·limitada per metre lineal i any............................. 90,00 euros. 
a.3) Quan s’exercisca activitat lucrativa d’aparcament de vehicles,  
es liquidarà a més de la tarifa de l’apartat a.2) una suplementària,  
per cada plaça de vehicle i any de ............................................................................ 12,00 euros. 
 
 La  prohibició  d'aparcar davant del gual s'estén fins  i tot al seu propi titular.  
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 Si,  com  a  conseqüència  de  l'adjudicació  d'un   gual resultara  no  aprofitat  un  espai  
de  la  via  pública  per  a l'aparcament, s'afegirà aquest al que fou objecte de sol·licitud, a 
efectes de la liquidació corresponent.  
 Es  respectaran les mesures objecte de concessió tant  en la  senyalització  vertical  
mitjançant  plaques  com  en  la  de voreres, si escau.  
 La   persona  beneficiària  de   l'aprofitament   i   amb independència  de la taxa està 
obligada al reintegrament total de les  despeses que, si escau, es produïren per la reconstrucció  
o reparació  del  domini  públic  local, si  es  produira  la  seua destrucció o deterioració i al 
dipòsit previ de les previsibles.  
 Si  els  danys  foren   irreparables,  l'Ajuntament  serà indemnitzat  en  quantia  igual al 
valor dels  béns  destruïts  o l'import del deteriorament dels danyats.  
 L'Ajuntament  no  podrà condonar totalment o  parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
 
Article 4t   
 La concessió de zones reservades i guals per l'Ajuntament es farà d'acord amb les 
següents normes reguladores:  
 1a.   Les  persones  o  entitats a  les  quals  interesse reservar  una zona d'aparcament 
determinada o que quede  prohibit l'aparcament  en  determinat punt (gual), adreçaran  instància  
a l'Ajuntament  d'Ontinyent  i  exposaran la seua  pretensió  i  la raonaran amb els fonaments 
que estimen oportuns.  
 2a.   En  tot  cas la resolució  de  l'Ajuntament  tindrà caràcter  discrecional  i podrà ser 
revocada o canviada  quan  ho estime oportú, a la vista d'allò que l'experiència aconselle.  
 3a.   La  senyalització  de les reserves  d'aparcament  o guals  autoritzats  a  instància 
particular serà  de  compte  del sol·licitant  interessat.   Els  senyals   seran  facilitats  per 
l'Ajuntament  a càrrec de la persona interessada amb la finalitat que  hi  haja  uniformitat en el 
tamany  i  les  característiques d'aquests.  És també preceptiu la senyalització del rastell per a 
una adequada delimitació en el cas de guals.  
 4a.   Extingida una llicència de gaudi de reserva o gual, hauran de desaparéixer tots els 
senyals de la seua delimitació, a càrrec  del  seu  titular.   Si  no  ho  fera  així  o  ho   fera 
insuficientment segons el parer de l'administració, en el termini de quinze dies des de l'extinció 
de la llicència, ho efectuarà el propi Ajuntament a càrrec del titular.  
 
 
Article 5é. Dret a percebre la taxa.  
 Es produeix el dret a percebre la taxa:  
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  
 En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos.  
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 El  primer  pagament de la tarifa es farà al concedir  la llicència  l'Ajuntament, 
mitjançant el sistema  d'autoliquidació. Els  pagaments posteriors es faran a requeriment dels 
recaptadors municipals  sobre  el padró de contribuents per  aquest  concepte d'acord amb les 
disposicions del vigent Reglament de Recaptació.  
 Contribuents  per  padró:   l'import de la taxa es produirà  per  trimestres  complets, 
independentment que  el  seu pagament  es  realitze d'una sola vegada.  No obstant això,  quan 
s'autoritze  la  transmissió d'una llicència i amb  la  finalitat d'evitar  una duplicitat de 
pagaments per un mateix trimestre, es prorratejarà  el  seu import en la forma que escaiga 
d'acord  amb les prescripcions d'aquest mateix article.  
 Altes  en  l'exercici:   Es produiran  i  liquidaran  per trimestres  complets des del 
moment en què es produïsquen fins al 31 de desembre d'eixe any.  
 La   data  concreta  de   producció  d'altes,  baixes   i transmissions a efectes de referir la 
liquidació de la taxa, serà la de l'ofici que trasllade l'acord de la Comissió de Govern a la 
persona interessada.  
 En els casos en què no s'haguera sol·licitat la llicència prèvia,  s'entendrà com moment 
de producció aquell que resulte de les indagacions de l'administració.  
 Les  llicències es concedeixen amb caràcter personal, per la qual cosa qualsevol 
transmissió de titularitat haurà de fer-se amb  el consentiment previ de la Comissió de Govern.  
No  obstant això,  mentre  no es produïsca dita transmissió o, si escau,  la caducitat  de  la  
llicència,  la  responsabilitat  del  pagament d'aquesta recaurà sobre el primer titular.  
 
 
Disposició final.  

Aquesta ordenança, que modifica les tarifes vigents en l’exercici de 2008, entrarà en 
vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del dia 12.02.2009. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
 
 
Modificacions: 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 35, 11-02-2009). 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 309, 29-12-2011). 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 13, 16-01-2013).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

D’UNA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN  
VIES MUNICIPALS I ZONES DETERMINADES A L’EFECTE 

 
 

Cos de l’ordenança  
 
 
 De conformitat amb el que preveu l’article 20 de la Llei 39/88 d’Hisendes Locals, de 28 
de desembre, la Llei de Bases de Règim Local 7/85, de 2 d’abril, i la Llei 18/89 de Trànsit, de 
25 de juliol, este Ajuntament estableix la corresponent taxa. 
 
 
 
Article 1r. Finalitat de l’ordenança.  
 Esta ordenança té per objecte regular la taxa d’estacionament de vehicles de motor en 
les vies públiques i llocs determinats en l’Ordenança de policia Reguladora de l’Estacionament 
en Zones Blaves (OREZB) 
 La seua exigència és compatible amb la d’altres possibles exaccions d’àmbit comunitari, 
estatal, autonòmic o municipal. 
 
 
 
Article 2n. Fet imposable.  
 Constitueix el fet objecte de l’exacció la utilització de la via pública o zona designada 
en l’OREZB per a l’estacionament de vehicles de motor. 
 
 
 
Article 3r. Subjectes passius. 
 
 Són subjectes passius de l’exacció els conductors dels vehicles estacionats en els llocs 
determinats en l’OREZB i, solidàriament, els titulars d’eixos vehicles. 
 
 
Article 4t. Tarifes. 
  D’acord amb la classificació establida a l’article 4 de l’OREZB, es diferencien les 
tarifes següents: 
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A) - Tarifa general: 
 

IMPORT  
(EUROS) 

TEMPS  
(minuts) 

0,30 26 mínim 
0,65 60 
1,30 120  màxim 
3,15 Anul·lació 

 
 El fet tributari de l’anul·lació és el que es descriu a l’article 14 de l’OREZB. 

 
 

B) - Tarifa residents: 
  

 
IMPORT  
(EUROS) 

TEMPS  
(minuts) 

0,10                   19  mínim 
0,50 55 
1,10                 116 màxim 
3,15 Anul·lació 

 
 
 Els temps intermedis es regularitzen de forma automàtica i proporcional en fraccions 
de cinc (5) cèntims d'euro. 
 
 
  C) – Tarifes d’abonament mensual en el aparcament de Sant Jaume: 

  
En els supòsits previstos a l’article 12 de l’OREZB s’aplicaran les tarifes següents: 
 
 
1. Vehicles a motor de 4 rodes: 

 
Matí o vesprada 20,43 euros 
Funcionaris/àries 20,43 euros 
Matí i vesprada 27,96 euros 

Nit 34,43 euros 
Jornada completa 58,13 euros 
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2. Vehicles a motor de 2 ó 3 rodes: 
 

Matí o vesprada 14,01 euros 
Matí i vesprada 18,27 euros 

Nit 23,70 euros 
Jornada completa 32,27 euros 

 
 D) – Targetes de residents:  

Targeta nova 3 euros 
Targeta sol·licitada  5 euros 
Renovació anual de targeta 5 euros 

 
 
Article 5é. Dret a percebre la taxa i pagament. 
  Es produeix el dret a percebre la taxa en el moment en què es produeix l’estacionament 
en els llocs que s’estableix a l’OREZB. 
 El pagament es realitzarà mitjançant les màquines expenedores o compra dels 
corresponents abonaments. 
 Substitutivament, podrà exigir-se el pagament mitjançant liquidació directa o padró. 
  
 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2008.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 4 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifica l’article 4 (BOP núm. 249, 30-12-2015). 
- S’introdueix un apartat D) a l’article 4 (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER L’APROFITAMENTE ESPECIAL DE TERRENYS DE DOMINI 

PÚBLIC AMB CAIXERS AUTOMÀTICS 
 

Cos de l'ordenança  
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'esmentada exacció s'imposa de conformitat amb el que preveu el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
en el seu article 20, apartats 1.A) i 3.  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
Article 2n. Fet imposable i subjecte passiu.  
 1. Constituix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial de terrenys de domini 
públic amb caixers automàtics, instal·lats a les façanes de establiments, oberts o no al públic, i 
amb accés directe des de la via pública. 
 
 A estos efectes, s'entén per caixer automàtic no sols els propis d'entitats financeres, sinó 
qualsevol altra màquina expenedora instal·lada en la fatxada de qualsevol edifici, constituïsca o 
no un establiment obert al públic, amb accés directe des de la via pública. Resten exemptes les 
màquines expenedores de productes farmacèutics instal·lades a les façanes de farmàcies. 
 
 2. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten  el domini públic local en 
benefici particular mitjançant caixers automàtics utilitzables des de la via pública. 
 
Article 3r. Quota tributaria.  
 1. La quota tributària serà la resultant de l'aplicació de la tarifa, que s'establix al apartat 
següent, al nombre de metres quadrats de via pública que siguen objecte d'aprofitament 
especial. 
 
 A fi de determinar els metres quadrats d'aprofitament, es partirà del mesurament lineal 
de fatxada que ocupe el caixer automàtic (com a mínim un metre), al qual se li afegirà mig 
metre per cada costat, considerant que l'ocupació tindrà una profunditat de 2 metres, llevat que 
la via pública ocupada siga d'una amplària inferior, i en este cas es prendrà la dita amplària com 
a referència per al càlcul. 
 

2. La tarifa anual serà igual a 72 euros per metre quadrat. 
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Article 4t. Dret a percebre la taxa i pagament.  
 Es produeix el dret a percebre la taxa el dia de la presentació de la sol·licitud que inicie 
l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament 
corresponent, o si no hi haguera cap sol·licitud, quan s'inicie l'aprofitament. 
 

 En anys successius, es produirà la meritació anual íntegra de la taxa en ú de gener. 
 

 El període impositiu comprendrà l’any natural, llevat que es tracte de l’inici o el 
cessament de l’aprofitament. En dit cas, el període impositiu s’ajustarà a esta circumstancia i es 
prorratejará la quota per trimestres naturals. El fet del cessament deurà de notificar-se a 
l’Ajuntament i produirà efectes tributaris a partir del següent trimestre natural.  
 
 En els següents exercicis a l’alta i en els terminis que es determinen, la taxa es liquidarà 
mitjançant el Padró de cobrament periòdic per rebut. 
 
 En qualsevol cas per motius circumstancials d'apreciació de l'Alcaldia, i sempre en amb 
ocasió de l’alta, podrà exigir-se la taxa amb la notificació directa prèvia de la seua liquidació 
pel servei municipal d'ingressos. 
 
 La persona beneficiària de l'aprofitament, i amb independència de la taxa, està obligada 
al reintegrament total de les despeses que, si escau, es produïren per la reconstrucció o 
reparació del domini públic local, si es produïra la seua destrucció o deterioració, i al dipòsit 
previ de les previsibles.  
 
 Si els danys foren irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.  
 
 L'Ajuntament no podrà condonar totalment o parcialment les indemnitzacions a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors.  
 
Disposició final.  

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació de la seua 
aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 208, 31-08-2012). 

 
 
 
Modificacions: 
- S’afegeix el segon paràgraf a l’article 2.1 (BOP núm. 310, 31-12-2013). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGÜES 

 
Cos de l'ordenança 

 
 
Article 1r. Fonaments jurídics.  

L'Ajuntament  d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la Taxa  de  prestació del 
servei de distribució d'aigua a  la  Llei 25/98,  de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i Preus  
Públics (BOE  167 de 14.07.98) d'acord amb la seua Disposició Transitòria segona. 
L'esmentada exacció s'imposa de conformitat amb el que preveu la  Llei 39/88, de 28 de 
desembre, d'Hisendes Locals (BOE 313  de 30.12.88)  modificada  per la Llei 25/98, en el seu  
article  20, apartats 1 B) a) i 4 t) 

L'exacció s'ordena segons la regulació següent: 
 
 
Article 2n. Subjecte passiu.  

Són   subjectes   passius  de  la   taxa,  en   concepte   de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que sol·liciten o resulten beneficiades o  afectades pels  serveis o activitats locals 
que preste l'Ajuntament d'acord amb  els  supòsits  que  es preveuen en  l'article  1r  d'aquesta 
ordenança. 

Tenen   la  condició  de   substituts  del  contribuent   els propietaris  dels  immobles  a  
què  es  refereix  el  servei   o activitat,  els  quals,  si escau, podran repercutir  les  quotes 
tributàries  sobre  els ocupants de l'immoble i beneficiaris  del servei o activitat. 
 
 
Article 3r. Quotes tributàries. 
 
1. DE SERVEI 
Tipus A. Casc urbà delimitat. Trimestral Anual 
a) per a comptadors de 13 mm de calibre 8,788 35,152 
b) per a comptadors de 15 mm de calibre 13,184 52,736 
c) per a comptadors de 20 mm de calibre 21,972 87,888 
d) per a comptadors de 25 mm de calibre 30,760 123,040 
e) per a comptadors de 30 mm de calibre 43,944 175,776 
f) per a comptadors de 40 mm de calibre 87,888 351,552 
g) per a comptadors de 50 mm de calibre 131,829 527,316 
h) per a comptadors de 65 mm de calibre 395,488 1.581,952 
i) per a comptadors de 80 mm de calibre 527,315 2.109,260 
j) per a comptadors de 100 mm de calibre 527,315 2.109,260 
k) per a comptadors de 125 mm de calibre ó superior 

527,315 2.109,260 



 

Página 86 de 138 

   
Tipus B. Disseminat i indústria. Trimestral Anual 
a) per a comptadors de 13 mm de calibre 12,435 49,740 
b) per a comptadors de 15 mm de calibre 18,655 74,620 
c) per a comptadors de 20 mm de calibre 31,087 124,348 
d) per a comptadors de 25 mm de calibre 43,519 174,076 
e) per a comptadors de 30 mm de calibre 62,174 248,696 
f) per a comptadors de 40 mm de calibre 124,342 497,368 
g) per a comptadors de 50 mm de calibre 186,516 746,064 
h) per a comptadors de 65 mm de calibre 559,545 2.238,180 
i) per a comptadors de 80 mm de calibre 746,049 2.984,196 
j) per a comptadors de 100 mm de calibre i superior 746,049 2.984,196 
   
2. DE CONNEXIÓ  Anual 
Per instal·lació de comptador  13,14 
A la red dins del casc urbà  108,50 
A la red en indústries o en el disseminat  165,61 

 
   
3. DE CONSUM Trimestral  
Grups de consum segons el volum d'aigua 
comptabilitzada: 

  
Fins a 37 m3 per cada trimestre 0,212  
Entre 38 i 75 m3 per trimestre 0,289  
Entre 76 i 250 m3 per trimestre 0,399  
Entre 251 i 500 m3 per trimestre 0,433  
Més de 501 m3 per trimestre 0,501  
   
En qualsevol cas, es liquidarà una quota mínima de 60 m3, segons l'import de la tarifa del grup 1. 
   
4. DE CONSERVACIÓ D'ENTRONCAMENTS 
I COMPTADORS 

  

D'acord  amb  les  següents  quotes  segons  el  
calibre  del comptador: 

  
Calibre mm  Trimestral Anual 

13 2,970 11,880 
15 3,288 13,152 
20 4,007 16,028 
25 6,528 26,112 
30 9,136 36,544 
40 14,164 56,656 
50 31,547 126,188 
65 34,814 139,256 
80 49,394 197,576 
100 61,298 245,192 
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5. Tarifa de reposició de subministrament  
Després de la reducció al mínim de subsistència l’import és de 50,26 euros més IVA. 
 En  el  supòsit  d'altes i baixes del servei, les  quotes  es produiran per trimestres 

complets. 
 

6. Quota de servei contra incendis. 
Per als abonats que disposen del servei: 
Trimestral.........................................................................................  32,04 euros 

 Anual................................................................................................128,16 euros 
 

7. Totes les quotes anteriors (de l’1 al 6) es revisaran en funció del IPC de l’any anterior 
cada 1 de gener sempre que no s’aprove una tarifa específica. 

 
8. Tarifa de finançament de les inversions aprovades en el punt 2.3 del Ple de 31 de 

març de 2005: Import per abonaments i mes ………………………………………  1,00.- euro. 
 

Article 4t. Dret a percebre la taxa i pagament.  
Es produeix el dret a percebre la taxa: 

 
El  dia  de  la  presentació de  la  sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no 

es realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent. 
 

Si  no hi haguera cap sol·licitud, quan s'inicie la prestació del  servei o la realització de 
l'activitat, es podria exigir  el dipòsit  previ  del  seu import, total o parcial,  per  resolució 
d'Alcaldia. 

La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació. 
Les quotes successives periòdiques s'exigiran pel procediment de cobrament d'exaccions 

de matrícula o padró. 
El període tributari successiu periòdic serà el trimestral. 
L'obligació al pagament la realització d'aquest, en relació a la tarifa d'instal·lació de 

contenidors, es perfecciona al moment de concloure els treballs propis d'aquesta. 
El  procediment  de cobrament en executiva podrà  alternar-se amb  el  del  tall del 

subministrament una  vegada  comunicada  a l'usuari tal possibilitat. 
 
Article 5é  

En  cas  d'avaria  de  comptador, es prendrà com  a  base  de facturació  la  mitjana de 
lectura dels sis mesos últims,  llevat que  circumstàncies excepcionals en el subministrament  
permeteren realitzar una liquidació més d'acord amb la realitat. 

Les errades materials de facturació que ocasionen diferències en metàl·lic a favor o en 
contra dels usuaris podran saldar-se de conformitat amb aquests i tenint en compte la naturalesa 
especial de  l'ingrés  entre  exacció i preu públic,  en  les  successives facturacions;    d'aquesta  
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operació,   inexcusablement   portarà justificació per separat el funcionari encarregat del servei, 
amb el control d'intervenció 

En  cas  de  no  produir-se l'esmentat  acord,  es  procedirà mitjançant  l'expedient  de 
devolució d'ingressos indeguts  o  de liquidació a càrrec addicional a l'usuari per la diferència. 
 
Article 6. Beneficis fiscals.  
 1. Els  beneficis fiscals es reconeixeran segons criteris de capacitat econòmica referits al 
conjunt de la unitat familiar tal com  aquesta es concep en l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, d'acord amb els nivells següents: 

• Conjunt de persones empadronades en l’habitatge amb ingressos inferiors al 75% del 
salari mínim interprofessional: exempció total. 

• Conjunt de persones empadronades en l’habitatge amb  ingressos entre el 75 i el  90%  
de l'esmentat salari: bonificació del 75%. 

• Conjunt de persones empadronades en l’habitatge amb ingressos entre el 90 i el  100%  
de l'esmentat salari: bonificació del 50%. 

 En qualsevol cas, el benefici fiscal queda reduït a  la quota  tributària  produïda  per 
l'habitatge en el qual figure empadronat el propietari. 
 L’administració  municipal, d’ofici, procedirà a una revisió quinquennal del llistat de 
bonificacions  quant els beneficiaris siguem majors de 60 anys. La resta de beneficiaris deuran 
sol·licitar anualment la bonificació i tindrà efecte exclusivament per a l’any en que es sol·licita. 
 2.Quan tots els membres d’una unitat familiar es troben en situació de desocupació, 
havent esgotat el període de prestació, tindran una exempció total. Aquesta situació caldrà 
sol·licitar-la anualment i tindrà efecte exclusivament per a l’any en que es sol·licita. 

3. Totes les exempcions i bonificacions arreplegades anteriorment o son referides a la 
Quota tributària 1 (de Servei) i a la Quota tributària 4 (de Conservació d’entroncaments i 
comptadors) i no a altres conceptes del rebut d’aigua potable. 

 
Disposició final.  

La tarifa núm. 8 de l’art. 3, objecte d’esta modificació de l’Ordenança entrarà en vigor 
el dia que s’aprove definitivament, d’acord amb el que preveu l’art. 17 de la Llei d’Hisendes 
Locals, BOE de 09-03-2004 i començarà a aplicar-se en el trimestre immediatament següent, 
tot restant vigent fins que es modifique o derogue. 

 
 

Modificacions: 
- S’afegeix l’article 6 (BOP núm. 125, 28-05-2013). 
- Es modifica l’article 6 (BOP núm. 250, 30-12-2016).  
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ANNEX ORDENANCES FISCALS  

 
CARRERS I VIES PÚBLIQUES DELIMITADORES DEL CASC URBÀ 

 
• Av. Manuel Sanchis Guarner 
• Guerau de Montmajor 
• Passeig de Germanies 
• Delimitacions Carrer de Manuel – Camí vell de Xàtiva – Glorieta Municipal – Riu 

Clariano 
• Riu Clariano – Delimitacions Av. València – Av. Sant Francesc 
• Carrer del Pare Lluís Colomer 
• Carrer en projecte. Enllaç Carrer del Pare Lluís Colomer – Camí de la font de la 

Puríssima 
• Camí de la font de la Puríssima 
• Av. de Vicent Gironés Mora 
• Carrer d’Antoni Conca 
• Carrer d’Alacant 
• Av. Cristobal Colon 
• Carrer de Trebanelles 
• Carrer de l’Orútjol 
• Carrer de Bonavista 
• Carrer de l’Olleria 
• Plaça del Pintor Joan Vimbodí 
• Carrer de Modesto Martínez Casanova 
• Pont de Santa Maria 
• Carrer del Carril 
• Camí de la Posta 
• Carrer en Projecte 
• Carrer de Joan Coromines 
• Prolongació Jaume I 
• Ronda Sud 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA DE PISCINA I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 
 

Cos de l'ordenança 
  
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  Taxa  per  prestació  de 
les Instal·lacions  Esportives diverses a  la Llei 25/98,  de  13  de juliol,  de  Modificació  de 
Taxes i Preus Públics  (BOE 167, de 14.07.98) d'acord amb la seua Disposició Transitòria 
segona.  
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu el Text Refòs de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2204, de 5 de 
març (BOE 59, de 09.03.04), en el seu article 20, apartats 1.B).b), i 4.o).  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
 
Article 2n. Subjecte passiu. 
 
 Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que sol·liciten o resulten beneficiades o  afectades pels  serveis o activitats locals 
que preste l'Ajuntament d'acord amb  els  supòsits  que  es preveuen en  l'article  1r  d'aquesta 
ordenança.  
 
 
Article 3r. Tarifes. 
 
ABONAMENTS I ENTRADES PUNTUALS  
BO BANYS ADULTS ………………………………… ...................................................42,50 € 
BO BANYS MENORS ……………………. .....................................................................15,00 € 
BO BANYS JUBILATS I PERSONES AMB DIVERITAT FUNCIONAL....................  20,00 € 
ENTRADA BANYS ADULTS .......................................................................................... 3,50 € 
ENTRADA BANYS MENORS, JUBILATS I PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL  …………………………………………......................................................2,00 € 
ENTRADA BANYS MENORS DE 4 ANYS  ……........................................................….0,00 € 
BO 10 ENTRADES BANY ADULT  ……....................................................................…30,00 € 
BO 10 ENTRADES BANY MENOR  ……...................................................................…12,00 € 
 
 
BO ÚS SALA DE MUSCULACIÓ I PISTA ATLETISME ANUAL................................20,00 € 
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BO ÚS SALA DE MUSCULACIÓ I PISTA ATLETISME TRIMESTRAL ......................6,00 € 
ÚS PUNTUAL DE LA SALA MUSCULACIÓ O PISTA D’ATLETISME .......................3,50 € 
CURSOS DE NATACIÓ I ESCOLES ESPORTIVES 
CURSOS NATACIÓ MENORS 10,30 A 11,30 H (bo temporada)....……........................17,00 € 
CURSOS NATACIÓ MENORS 11,30 A 19,30 H (bo temporada)…………....................21,00 € 
CURSOS NATACIÓ MENORS 10,30 A 11,30 H (sense bo temporada)…….. ................32,00 € 
CURSOS NATACIÓ MENORS 11,30 A 19,30 H (sense bo temporada)……..................35,00 € 
ESCOLES ESPORTIVES D’HIVERN ……………………………….....…….......……  25,00 € 
ESCOLES ESPORTIVES D’ESTIU (inscripció quinzenal)…………………...................20,00 € 
EXPEDICIÓ DE DUPLICATS DEL CARNET…………………………………….. .........3,00 € 
 
TARIFES PER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS  
PAVELLONS 
Per hora d’utilització pista central ……………....... ........……………..….....……………35,00 € 
Per hora d’utilització 1/3 pavelló o gimnàs ……….. ............……………………………..20,00 € 
Bo reserva trimestral pista central (trimestres naturals) ....................................................255,00 € 
Bo reserva trimestral 1/3 pavelló o gimnàs (trimestres naturals) ......................................160,00 € 
Partit corresponent a competició d’àmbit local o comarcal ..................................................5,00 € 
 
PISTES EXTERIORS I  DE COL·LEGIS PÚBLICS D’ESPORTS COL·LECTIUS 
Per hora d’utilització ……………………………………………………....…..…… ....…15,00 € 
Bo reserva trimestral (trimestres naturals) …………........................................................150,00 € 
Partit corresponent a competició d’àmbit local o comarcal ..................................................5,00 € 
 
CAMPS DE FUTBOL 
CAMP DE FUTBOL 11 GESPA ARTIFICIAL 
Per hora d’utilització ………………………………… ......................................................45,00 € 
 
CAMP DE FUTBOL 7 GESPA ARTIFICIAL 
Per hora d’utilització ……………………………… .......………….………....…………  30,00 € 
Bo reserva trimestral abonats (trimestres naturals)……………………... ........................288,00 € 
Participació en competició d’àmbit local o comarcal (per equip)…….. .............................35,00 € 
 
ESTADI MUNICIPAL EL CLARIANO 
Preu per hora d’ús …………………………………….....................................................100,00 € 
 
PISTES DE TENNIS, FRONTÓ I TRINQUET, PADEL 
 
PISTES DE TENNIS I FRONTONS A L’AIRE LLIURE 
Per hora d’utilització …………………………………. .......................................................5,00 € 
Bo reserva trimestral …………………………………………………...............................53,00 € 
 
 
FRONTÓ COBERT, TRINQUET I TENNIS COBERT 
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Per hora d’utilització …………………………………. .......................................................6,00 € 
Bo reserva trimestral ……………………………………………………...........................63,00 € 
 
PISTES DE PÀDEL 
Per hora d’utilització ……………………….…………………. ..........................................6,00 € 
Bo reserva trimestral abonats ……………………… .........................................................63,00 € 
 
ROCÒDROM 
Utilització del rocòdrom instal·lat al pavelló per esportistes que deuran tenir una llicència 
federativa o assegurança esportiva. 
Ús anual adults ……………………………………… .......................................................30,00 € 
Ús anual menors ……………………………………. ........................................................10,00 € 
Ús trimestral adults ………………………………….........................................................10,00 € 
Ús trimestral menors ………………………………….........................................................5,00 € 
No abonats, utilització diària ………………………............................................................3,50 € 
 
VELÒDROM 
Ús anual adults ……………………………………… .......................................................40,00 € 
Ús anual menors ……………………………………. ........................................................15,00 € 
Ús trimestral adults ………………………………….........................................................10,00 € 
Ús trimestral menors ……………………………….............................................................5,00 € 
No abonats, utilització diària …………………………......................................................  3,50 € 
 ASSISTENTS A ACTIVITATS ORGANITZADES 
 Es consideren activitats organitzades totes aquelles que es desenvolupen a les 
instal·lacions del Complex Polisportiu per part de clubs i entitats esportives locals en les quals 
hi ha un monitor que dirigeix dites activitats, incloent els entrenaments i disputa de partits. 
 Ús anual adults ……………………………………… .......................................................40,00 € 
Ús anual menors ……………………………………. ........................................................15,00 € 
Ús trimestral adults ………………………………….........................................................10,00 € 
Ús trimestral menors ……………………………….............................................................5,00 € 
 OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 L’obligació de pagament està determinada per la utilització de qualsevol dels serveis o 
instal·lacions esportives municipals, o per l’accés a aquestes, a partir que la utilització s’inicie, 
que se sol·liciten els diferents serveis o pel simple accés a les instal·lacions. 

Estaran obligats al pagament de la taxa els usuaris de les instal·lacions i si és el cas els 
assistents als actes per als quals s’exigisca bitllet d’entrada. En cas de fer un ús de les 
instal·lacions sense haver abonat la corresponent taxa es podrà aplicar una sanció per import de 
60 euros. 
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ACCESSOS NO SUBJECTES A TARIFA  
a) Es consideraran com a tals els realitzats per alumnes d’edat escolar i, sempre que 

vagen acompanyats pels seus professors, en horari escolar.  
b) Els que accedisquen com a espectadors i sense perjudici de les activitats en les quals 

s’exigisca el previ pagament  de l’entrada.  
c) Els realitzats per col·lectius determinats amb finalitats diferents a les merament 

recreatives que són les que fonamenten el fet exaccionable:  
- Participants en jocs escolars, en actes i entrenaments propis d’aquests jocs.  
- Els esportistes que participen en competicions de caràcter federat, en actes propis de 

dites competicions. 
- Aquells col·lectius d’àmbit social que d’acord amb les premisses de l’Àrea de Benestar 

Social de l’Ajuntament d’Ontinyent així es considere oportú per a una millor integració o pels 
beneficis que la pràctica esportiva els puga reportar. 

d) Els esportistes ontinyentins en la condició d’esportista d’èlit de la Comunitat 
Valenciana, segons llista publicada al DOGV i corresponents a l’anualitat 2013, tindran accés i 
utilització gratuïta de les instal·lacions esportives municipals i concertades. 

e) Els membres de la Policia Local per a sessions d’entrenament físic propi de les 
funcions que li són atribuïdes previ permís de la Regidoria. 
 
BONIFICACIONS 
 1. MEMBRES FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL (totes les realitats segons la 
normativa vigent): 25% de descompte en bons de piscina, velòdrom, rocòdrom i assistents a 
activitats organitzades. Esta bonificació no és acumulable a cap altra. 
 
2. ASSISTENTS A ACTIVITATS ORGANITZADES: Els esportistes federats pertanyents a 
clubs i entitats esportives locals tindran una bonificació del 30% respecte a estes tarifes 
excepció feta de l’ús de la pista d’atletisme. Per a justificar el caràcter de federat l’interessat 
haurà d’aportar còpia de la fitxa federativa corresponent. 
 3. BONS RESERVA TRIMESTRALS DE PISTES: El trimestre que comprén els mesos de 
juliol, agost i setembre, tindrà un descompte del 50%. 
 4. CARNET JOVE: 25% de descompte en bons de piscina, velòdrom, rocòdrom i assistents a 
activitats organitzades. Aquesta bonificació no és acumulable a qualsevol altra.  
 
5. BO GRUP: Tindran una bonificació del 50% els grups de més de 15 membres acompanyats 
per monitor/a. 
 6. POSSEÏDORS DE QUALSEVOL ABONAMENT ANUAL (bo rocòdrom, velòdrom, 
assistents a activitats organitzades, sala musculació, pista d’atletisme): comptaran amb el 
descompte del 10% sobre el preu d’abonament de piscina. 
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NORMES PER A L'APLICACIÓ D'AQUESTES TARIFES 
  Els menors d’edat, persones amb diversitat funcional i jubilats, presentaran els documents 
acreditatius de la seua condició, i quan es faça referència als menors es consideraran com a tals, 
els usuaris de menys de 18 anys.  
 Per poder utilitzar els serveis regulats en esta ordenança, prèviament s’hauran ingressat 
l’import de la tarifa corresponent al moment d’entrar, en el cas de les entrades, abonaments i 
utilització de pistes i a la tresoreria municipal en el cas de les escoles esportives. 
 En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions i a les sancions que corresponguen, 
caldrà ajustar-se a allò disposat a la LGT i la seua normativa de desplegament. 
 Aquelles taxes que tenen consideració d’anuals es consideraran per any natural, sense que 
hi haja dret a cap reducció en funció de la data que s’adquirisca. 
 L’import de les llicències federatives que es precisen per a la pràctica esportiva, seran a 
càrrec de l’usuari sense que, en conseqüència, estiguen incloses en les quotes de tarifa. 
 Els equips que participen en competicions oficials resultaran exemptes del pagament de 
les taxes per ús de les pistes, però tots els components dels esmentats equips hauran d’abonar la 
taxa indicada per a les activitats organitzades al Polisportiu i en les condicions allí indicades. El 
període en què s'aplicarà aquesta norma serà el comprés entre l'inici de la pretemporada i l'últim 
partit de la dita temporada, la qual cosa haurà de ser comunicada en temps i forma per part dels 
clubs. 
 Estaran exemptes d'abonar aquestes tarifes els clubs o les entitats locals quan disputen els 
seus encontres oficials així, com aquelles activitats de caràcter oficial que organitzen els clubs 
esportius locals i que tinguen reconegudes per les corresponents federacions esportives. Així 
mateix quedaran exemptes d’aquest pagament les activitats incloses en les Escoles Esportives 
Municipals i en els Jocs Esportius de la Generalitat. 
 Els bons reserva trimestrals de les diferents pistes ho seran per una hora a la setmana 
durant el període que comprenga el trimestre independentment dels usos totals que s’hi facen 
amb motiu de festius o altres circumstàncies.  
 Per a qualsevol altre ús que es pretenga fer de les esmentades instal·lacions les tarifes a 
aplicar seran aprovades per l’òrgan competent amb la proposta prèvia de la Delegació Especial 
d’Esports. 
 
Article 4t  
  El complex poliesportiu, i qualssevol altres instal·lacions esportives municipals, podran 
ser utilitzades esporàdicament per clubs, escoles i altres col·lectius organitzats, de naturalesa 
esportiva, juvenil i/o cultural, així com per organitzadors d’espectacles de la mateixa 
naturalesa, després de l’autorització prèvia municipal. 
 
 La  Delegació Especial d'Esports proposarà a la  Junta de  Govern  la  resolució que 
escaiga respecte  a  l'autorització sol·licitada, tot indicant, almenys:  
 
 - El període i l'horari d'utilització i restriccions que suposaria   respecte  a  l'ús  general  i  
quotidià  a   que   la instal·lació es destina.  
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 - Despeses   previstes   derivades  de   l'aprofitament especial,   distingint   aquelles   que   
serien  a   càrrec   de l'organitzador de les de l'Ajuntament.  
 - Ingressos  previsibles   derivats  de  l'aprofitament especial,  amb especificació dels 
preus que pretenguera percebre, si escau, l'organitzador.  
 - Ordre  de  preferència en l'ús de  les  instal·lacions esportives, si hi haguera concurrència 
de sol·licitants.  
 - Garanties  que  presentarà el  titular  de  l'especial aprofitament  per assegurar l'adequat 
ús de les instal·lacions  i el pagament del possible cànon a percebre per l'Ajuntament.  
 - Tipus de contracte que se subscriurà entre el  titular de l'aprofitament i l'Ajuntament.  
 
 
Article 5é. Dret a percebre la taxa i pagament. 
  Es produeix el dret a percebre la taxa:  
 
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.  
 
 La taxa es considera meritada simultàniament a la utilització dels béns i servicis objecte 
d’aquesta Ordenança i les quotes es recaptaran al moment d’entrar al recinte de les 
instal·lacions, o prèviament, a l’entitat col·laboradora en cas de prestació de servicis. 
 
 A les tarifes d’utilització per temporada, curs, curset, lligues organitzades, la taxa 
s’abonarà a l’inici del període. I en els casos de prestació de servicis, la devolució d’ingressos 
sols tindrà lloc als casos següents: 
 

- Per causa justificada que impedisca a l’usuari del servici la realització de l’activitat, 
sempre que la sol·licitud de devolució s’efectue abans de 30 dies comptadors des de la 
realització del pagament. 

- Quan no hi haja suficient alumnat per a la formació d’un grup mínim segons ho 
requerisca l’activitat. 

 
La durada dels cursets i temporada, s’entén a títol orientatiu. Si per motius tècnics o de 

qualsevol altre tipus quedarà anul·lat o l’ús de qualsevol instal·lació, l’Ajuntament no estarà 
obligat a l’abonament o compensació. 

 
 La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.  
 
 En qualsevol cas i per  motius circumstancials d'apreciació d'Alcaldia, podrà exigir-se la 
taxa amb la notificació directa prèvia de la seua liquidació pel servici municipal d'ingressos.  
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Disposició transitòria.  
 Queda en suspens l'aplicació de la tarifa provisionalment aprovada en la revisió 2005/6 
per compte de l'ús de les instal·lacions de l'Estadi Municipal El Clariano fins tant no finalitze el 
conveni suscrit amb l’Ontinyent C.F. 
 
 
Disposició final.  

Aquesta ordenança, que modifica les tarifes vigents en l’exercici de 2013, entrarà en 
vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Romandrà en 
vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 
 
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 3 (BOP núm. 273, 17-11-2009). 
- Es modifiquen els articles 3 i 4 (BOP núm. 310, 31-12-2013). 
- Es modifiquen els apartats d’abonaments i entrades puntuals, i de bonificacions de 
l’article 3 (BOP núm. 249, 30-12-2015). 
- Es modifica l’apartat de bonificacions de l’article 3 (BOP núm. 250, 30-12-2016).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM 

 
Cos de l'ordenança 

 
 

Article 1r. Fonaments jurídics. 
  L'Ajuntament  d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la Taxa  de prestació del 
servei de clavegueram i evacuació d'aigües residuals  a  la Llei 25/98, de 13 de juliol, de  
Modificació  de Taxes  i Preus Públics (BOE 167 de 14.07.98) d'acord amb la  seua Disposició 
Transitòria segona.  
 L'esmentada exacció s'imposa de conformitat amb el que preveu la  Llei 39/88, de 28 de 
desembre, d'Hisendes Locals (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el seu 
article 20.1 B) i .4 r).  
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent:  
 
Article 2n. Fet imposable. 
  Constitueix  el  fet imposable la prestació dels  serveis d'evacuació  d'excretes,  aigües  
pluvials, negres  i  residuals, mitjançant  la xarxa de clavegueram i el tractament per a la seua 
depuració.  
 
 Constitueix així mateix fet imposable la prestació dels serveis previs a l’autorització 
dels vessaments que per la seua especial naturalesa exigisquen la realització de les proves 
analítiques a que es refereix l’Ordenança de vessaments aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
23.03.2000. 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
  1.  Són  subjectes  passius   contribuents  les  persones físiques  o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que siguen:  
  a)  Quan  es  tracte  de   la   concessió  de   llicència d'entroncament  a la xarxa, el 
propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.  
  b)  Quan es tracte de la prestació de serveis del  paràgraf primer de l'article 2, els 
ocupants o usuaris de les finques del  terme  municipal  beneficiàries   dels  serveis   esmentats, 
qualsevol  que  siga el seu títol:  propietaris,  ususfructuaris, habitacions o arrendataris, fins i tot 
en precari.  
 
 2.   En tot cas, es considerarà objecte passiu  substitut de  l'ocupant  o  usuari dels 
habitatges o locals  el  propietari d'aquests  immobles,  qui podrà repercutir, si escau, les  quotes 
satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei.  
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Article 4t. Responsables. 
  1.  Respondran   solidàriament   de   les   obligacions tributàries   del  subjecte  passiu   
les  persones  físiques   i jurídiques  a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària.  
 
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les  societats  i  els  síndics, 
interventors  o  liquidadors  de fallides,  concursos,  societats  i entitats en general,  en  els 
supòsits  i  amb  l'abast que assenyala l'article 40 de  la  Llei General Tributària.  
 
Article 5é. Quota tributària.  

- Quota de connexió.-   
* Noves connexions al disseminat.-   600 euros.   
* Noves connexions al casc urbà.-     200 euros. 
 

- Quota del servei 
• Immoble industrial sense subministre d’aigua municipal: la quota tributària del servei de 

clavegueram es liquidarà amb l’aplicació d’un 60% sobre la quantia per tarifa de 
consum d’aigua potable que li hauria sigut liquidada en cas de formar part del padró 
municipal. Es requerirà al subjecte passiu informació trimestral del consum. En cas de 
no disposar d’esta informació, s’aplicarà els m3 autoritzats a vessar. 

• Resta de immobles que no disposen d’aigua municipal i sol·liciten o tinguen connexió al 
clavegueram: 15€/trimestre. 

• Immobles amb subministre d’aigua municipal: la quota tributària del servei de 
clavegueram es liquidarà amb l’aplicació d’un 60% sobre la quantia liquidada per tarifa 
de consum d’aigua potable. 

 
Article 6é. Dret a percebre.  
 1. Hi ha dret a percebre la taxa i naix l'obligació  de contribuir quan s'inicie l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. S'entendrà iniciada aquesta: 
   a)  En  la  data de presentació de la sol.licitud  de  la llicència  d'entroncament,  si  
el subjecte passiu  la  formulara expressament.  
  b)  En  el moment que tinga l'efectiu entroncament  a  la xarxa  de claregueram 
municipal.  El dret a percebre per  aquesta modalitat  de  la  taxa es produirà independentment  
de  si  s'ha obtingut o no la llicència d'entroncament i sense perjudici de la iniciació de 
l'expedient administratiu que es puga instruir per a la seua autorització.  
  
 2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres  i residuals, i la seua 
depuració, té caràcter  obligatori per  a  totes  les  finques del municipi  que  tinguen  façana  o 
carrers,  places o vies públiques on hi haja clavegueram,  sempre que  la  distància  de la xarxa i 
la finca no  excedisca  de  100 metres,   i  es  percebrà  la   taxa  encara  que  les   persones 
interessades  no  procedisquen  a efectuar  l'entroncament  a  la xarxa.  
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Article 7é. Declaració, liquidació i ingrés. 
 
  1.  Els  subjectes  passius substituts  del  contribuent formularan  les  declaracions  d'alta  
i  baixa  en  el  cens  de subjectes  passius de la taxa, en el termini que hi ha de la data en  què  
es produïsca la variació en la titularitat de  la  finca fins  l'últim  dia  del mes natural  següent.   
Aquestes  últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es  practique  
una vegada finalitzat el temini de presentació  de les esmentades declaracions d'alta i baixa.  
 La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència 
d'entroncament de la xarxa.  
 
 2.  Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran  pels mateixos 
períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d'aigua.  
 
 3.   En  qualsevol  cas  i  per  motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos.  
 
Disposició transitòria.  
 El cànon de control d’evacuació d'aigües residuals està vigent en les condicions 
establertes en l’art. 113 del TR de la Llei d’Aigües aprovat pel RDL 1/2001, desenvolupat 
reglamentàriament pel RD 606/2003 de 23 de maig que modifica parcialment el RD 849/86 de 
l’11 d’abril sobre Reglament de Domini Públic Hidràulic, des de l’Autorització Provisional 
concedida a l’Ajuntament d’Ontinyent el 13.07.1987. 
 L’obligat al pagament del cànon corresponent a terme municipal, actualment en tràmit 
de determinació, és l’Ajuntament d’Ontinyent, aplicant-se als contribuents beneficiaris del 
servici des de la mateixa data en què resulten fermes les liquidacions practicades a l’ajuntament 
conforme als mòduls de determinació, individualitzats o de quota alçada única, que es deriven 
de les liquidacions notificades a l’ajuntament per la Conferderació Hidrogràfica del Xúquer, 
delegant-se en l’Alcaldia la pràctica de la liquidació. 
 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se el dia 01.01.06. Romandrà en vigor fins  a la seua 
modificació o derogació expressa.  

 
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 5 (BOP núm. 13, 16-01-2013). 
- Es modifica l’apartat Quota del servei, de l’article 5 (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ 
D’INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL 

 
Cos de l'ordenança 

  
Article 1r. Fonaments jurídics. 
  L’Ajuntament d’Ontinyent, fent ús de les facultats concedies a l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 2 i 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, acorda establir, a l’empara de l’article 
20.4.i) de l’anterior Text Refós, una taxa per als supòsits per tramitació d’instruments 
d’intervenció ambiental, que substitueix a l’anterior taxa d’obertura d’establiments. 
 
L’exacció s’ordena segons la regulació següent: 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal desenvolupada amb motiu 
de l’exercici d’activitats i establiments públics conforme a la normativa vigent, que tendeix a 
verificar que les instal·lacions compleixen les normes urbanístiques i d’emplaçament que li són 
d’aplicació, i reuneixen les condicions necessàries per a garantir la seua seguretat i la qualitat 
ambiental. 

2. L’activitat administrativa pot originar-se bé per sol·licitud del subjecte passiu, o com 
a conseqüència de l’actuació inspectora en els supòsits en els quals es descobrisca l’existència 
d’activitats que no estiguen plenament emparades per la corresponent llicència o declaració 
responsable. 

3. Als efectes de la taxa municipal constitueix el fet imposable, a més del que disposen 
els paràgrafs anteriors: 

a) El trasllat d’una activitat a un nou emplaçament. 
b) L’ampliació i/o modificació de l’activitat. 
c) La modificació d’un establiment com a conseqüència de l’enderroc, reconstrucció o 

reforma de l’edifici, encara que la configuració física del no establiment de l’activitat 
coincidisquen en les existents anteriorment. 

 
Article 3r. Subjecte passiu. 

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 

es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que es pretén 
desenvolupar o, si escau, es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o mercantil. 
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Article 4t. Responsables. 

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

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

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i 
amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5é. Quota tributària. 

 
1. Per tramitació realitzada en verificació de comunicacions d’activitats innòcues 

……………………………………………………......................... .........60,00 euros. 
2. Per tramitació realitzada en verificació de declaracions responsables ambientals 

……………………………………................................................. ......170,00 euros. 
3... Per tramitació i procediment realitzats en activitats sotmeses a llicències ambientals 

……………….................................................................................  …840,00 euros. 
4. Per tramitació i procediments per declaració responsable d’espectacles públics, 

activitats recreatives i establiments públics de menys de 500 persones …………………………..................................................................…500,00 euros. 
5. Per tramitació i procediments en llicències d’obertura mitjançant autorització 

d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de més de 500 
persones ……………………...................................................……....650,00 euros. 

6. Per tramitació i procediments realitzats per modificacions de les activitats més amunt 
assenyalades (trasllats, ampliacions, etc.) que NO suposen variació d’instrument 
d’intervenció ambiental 50% de la taxa recollida al punt 1,2,3 en funció de l’activitat 
que corresponga. 

7. Per tramitació i procediments realitzats per modificacions de les activitats més amunt 
assenyalades (trasllats, ampliacions, etc.) que SI suposen variació d’instrument 
d’intervenció ambiental 50% de la taxa recollida al punt 2 si prové d’una activitat del 
punt 1 i recollida al punt 3 si prové d’una activitat del punt 2. 

8. Per tramitació i procediments realitzats en llicències d’obertura mitjançant declaració 
responsable per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables 
………………………......................................................................... 300,00 euros. 

9. Per canvis de titularitat …………….........………....……....……..… 100,00 euros. 
 

Article 6é. Exempcions i bonificacions. 
 

1. Estaran exempts l’obertura per primera vegada d’establiments a la Plaça de Sant 
Domingo, C/Maians i Gomis; Alcalde Paco Montés així com dintre del CC El Teler (Adherits 
al conveni de viver de comerç). 
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2. Estaran exempts les activitats i establiments públics en els quals participe l’Ajuntament 
com a col·laborador. S’emetra informe del regidor de l’Àrea indicant si l’Ajuntament és 
col·laborador. 
 

També aquelles altres que es determinen per Junta de Govern que no tinguen finalitat 
lucrativa tot i que l’Ajuntament no col·labore. 

 
3. Estaran bonificades amb un 90% les autoliquidacions dels apartats 4t i 5é de l’article 

anterior que presenten informe favorable de OCA. 
 

Article 7é. Dret a percebre. 
 

1. Es produeix el dret a percebre la taxa el dia de la presentació de la sol·licitud que inicie 
l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’haja efectuat el pagament 
corresponent. 

2. També es meritarà la taxa, quan es duga a terme l’actuació inspectora en els casos de 
regularització d’activitats que estiguen desenvolupant-se sense la corresponent llicència 
municipal o declaració responsable. 

3. Per gestió de llicències ambientals la concessió de les quals es denegara o renunciara 
pel sol·licitant abans de transcorregut d’un mes de la denegació o de la concessió de la 
llicència, o per gestió de declaracions responsables en les quals es renunciara abans d’un mes 
de la presentació de la documentació en el registre municipal o de la comunicació municipal de 
la improcedència de la declaració responsable es pagarà: 
- En les comunicacions d’activitats innòcues i declaracions responsables ambientals 

…………..............................................................................................  50,00 euros. 
- En qualsevol altre tipus d’instruments d’intervenció ambiental que requerisquen de llicència 

o autorització ………….......................................................................  200,00 euros. 
 
Article 8é. Normes de gestió. 

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

declaració responsable hauran d’acompanyar la corresponent autoliquidació d’acord amb el 
model determinat per l’Ajuntament en el Registre General d’Entrada, i s’haurà d’acompanyar 
dels documents necessaris per a la liquidació procedent. 

2. L’abonament de la taxa d’obertura serà previ a la presentació de la corresponent 
llicència o declaració responsable, i no es procedirà a la tramitació de cap sol·licitud que no 
adjunte l’acreditació del pagament de la taxa. 

3. L’abonament de la taxa no crearà cap dret per al sol·licitant, per la qual cosa no li 
seran d’aplicació els terminis establerts a l’article 1 del Real Decret-Llei 1/1986, de 14 de març, 
ni el facultarà per a realitzar l’obertura de l’establiment, la qual només podrà dur-se a terme 
quan s’obtinga la llicència municipal o es presente la declaració responsable. 

4. Quan es procedisca a l’obertura de l’establiment sense haver-se abonat la taxa i es 
descobrisca la infracció mitjançant denúncia o investigació, el deute tributari es liquidarà per la 
Inspecció de Tributs. 
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Article 9é. Infraccions i sancions.  

En tot allò que faça referència a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions 
que a aquestes corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 183 i següents de 
la Llei General Tributària. 
 
Disposició Final. 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2013. Romandrà en vigor 
fins a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
- Aprovació definitiva  (BOP núm. 13, 16-01-2013). 
- Es modifiquen els articles 1, 2, 5, 6, 7 i 8 (BOP núm. 20, 30-01-2015). 
- S’afegeix un 2n i un 3r paràgraf a l’article 6é i es procedeix a la numeració dels tres 
paràgrafs de l’article (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
- Es modifica l’article 6.2 (pendent de publicació definitiva al BOP).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DELS SERVEIS PROPIS DEL CEMENTERI MUNICIPAL 
 

Cos de l'ordenança 
  
Article 1r.  Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  "Taxa de prestació del 
servei de Cementeri i altres fúnebres" a la Llei 25/98, de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i 
Preus Públics  (BOE  167  de 14.07.98) d'acord amb la  seua  Disposició Transitòria segona. 
L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 de 
desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el seu 
article 20.1 B) i .4 p). 
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent: 
 
 
Article 2n. Fet imposable.  
 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis  del cementeri municipal 
com:  assignació d'espais per als enterraments;   permisos de construcció de panteons o 
sepultures: ocupació  d'aquests;   reduccions i incineracions;   moviment  de làpides;   
col·locació  de reixes i ornaments;  conservació  dels espais  destinats  al  descans  dels difunts 
o  d'altres  que,  de conformitat amb allò previst en el Reglament de Policia Sanitària mortuòria, 
siguen procedents o s'autoritzen a instància de part. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu.  
 Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió  de  l'autorització o de 
la prestació del servei i,  si escau, els titulars de l'autorització concedida. 
 
 
Article 4t. Responsables.  
 1.    Respondran   solidàriament   de   les   obligacions tributàries   del  subjecte  passiu   
les  persones  físiques   o jurídiques  a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 
 2.   Seran responsables subsidiaris els administradors de les  societats  i  els  síndics, 
interventors  o  liquidadors  de fallides,  concursos,  societats  i entitats en  general  en  els 
supòsits  i  amb  l'abast que assenyala l'article 40 de  la  Llei General Tributària. 
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Article 5é. Exempcions subjectives.  
 Estaran  exempts els serveis que es realitzen amb  ocasió de: 

a) Els  enterraments  dels   asilats procedents  de  la Beneficència,  sempre que 
la conducció es verifique a càrrec dels establiments  esmentats i sense cap 
pompa fúnebre que siga pagada per la família. 

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
c) Les inhumacions ordenades per l'autoritat judicial  i que es realitzen en la 

fossa comuna. 
d) Les inhumacions que es produisquen en els quatre nínxols de las Hijas de la 

Caridad del Hospital de Beneficiencia al qual es refereix l’acord de la Comissió 
Municipal Permanent de 5/02/60 mentre que estiga la construcció. 

 
 
Article 6é  
 L'ocupació  podrà ser a perpetuïtat o temporal, tret dels enterraments  en  fossa  comuna  
que s'entendran  sempre  per  un termini  de  cinc anys;  els realitzats en fosses especials,  pel 
mateix  termini  però  prorrogables per períodes  de  la  mateixa duració;  les criptes s'entendran 
sempre ocupades a perpetuïtat. 
 L'ocupació a perpetuïtat es deurà entendre condicionada a la  subsistència  del  
cementeri sense que  concedisca  cap  dret respecte  a  qualsevol altre que puga construir-se o 
posar-se  en servei. 
 
 
Article 7é  
 Les ocupacions temporals de nínxols i fosses especials es faran en períodes prorrogables 
de cinc anys.  La pròrroga s'haurà de sol·licitar amb una antelació de trenta dies a l'acabament 
del termini amb pagament previ dels drets establits. 
 Serà facultat de l'Ajuntament la concessió o denegació de dites pròrrogues. 
 L'ocupació  temporal  de  nínxols es podrà  convertir  en ocupació a perpetuïtat amb 
l'abonament dels drets que per aquesta corresponguen,  de l'import del qual es descomptarà la  
quantitat satisfeta  per  la  primera  ocupació  o  per  l'última  pròrroga concedida, si escau. 
 
 
Article 8é  
 L'ocupació d'un nínxol a perpetuïtat sols permetrà que hi haja un enterrament en aquest. 
 En  tot cas, el trasllat del cadàver que ocupa un nínxol, quedant  aquest  buit,  implica la 
pèrdua de tots  els  drets  de l'esmentat nínxol.  No obstant això, transcorreguts cinc anys des de  
l'enterrament  es  podrà  sol·licitar  la  inhumació  d'altre cadàver mitjançant l'abonament del 
50% dels drets. 
 En  les mateixes condicions de termini i abonament de  la meitat dels drets, es podran 
realitzar altres inhumacions en cada nínxol. 
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 També podrà, sempre amb el transcurs previ del termini de cinc  anys  des de l'última 
inhumació, traslladar-se a un  nínxol ocupat a perpetuïtat les restes mortals d'altra persona 
enterrada en  altre  lloc  del mateix cementeri o de qualsevol  altre,  amb l'abonament del 25% 
dels drets corresponents. 
 Les  successives inhumacions previstes en aquest  article s'hauran  de  sol·licitar en cada 
cas a l'Ajuntament,  que  podrà concedir-les o denegar-les si així ho considera. 
 Els  percentatges sobre els tipus d'imposició s'entendran referits als establits en aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 9é  
 L'ocupació  de criptes familiars amb una capacitat de sis nínxols  s'entendrà  sempre a 
perpetuïtat i sols es permetran  en aquestes enterraments de persones o restes mortals 
compreses dins del tercer grau de parentesc per consanguinitat amb l'adquiridor. 
 
 
Article 10  
 L'adquisició de fosses especials s'entendrà sempre per un període  de  cinc anys 
prorrogables per altres cinc en  la  forma establida  en  l'article  7é.   En la mateixa  fossa  
especial  i transcorreguts  cinc  anys  des  de la seua  ocupació  es  podran efectuar  nous 
enterraments a instància de part i dins del  segon grau  de  parentesc,  tot abonant els mateixos 
drets que  per  la primera ocupació. 
 
 
Article 11  
 Els  enterraments  de fossa comuna seran d'un període  de cinc  anys,  dins dels quals es 
podrà sol·licitar el trasllat  de les restes mortals. 
 
 
Article 12  
 No  es  podran  transmetre  per   cap  títol  els   drets d'ocupació d'enterraments 
temporals o a perpetuïtat. 
 
Article 13 
  Seran   a  càrrec  dels   adquiridors  de  sepultures  de qualsevol classe les obres 
d'ornamentació i condicionament que s'hi  realitzen  i  per a la realització de les quals  hauran  
de sol·licitar la llicència oportuna. 
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Article 14  
Tarifes per ocupacions EUROS 

a,- Panteons, per m2 168,00 
b,- Criptes, per m2 168,00 
c.- Ninxols  
Serie A , perpetuïtat 210,00 
Serie A, 5 anys 63,00 
Serie A, 10 anys 95,00 
Serie B , perpetuïtat 525,00 
Serie B, 5 anys 200,00 
Serie B, 10 anys 368,00 
Serie C , perpetuïtat 1.052,00 
Serie C, 5 anys 420,00 
Serie C, 10 anys 610,00 
Serie D , perpetuïtat 1.262,00 
Serie D, 5 anys 630,00 
Serie D, 10 anys 778,00 
Serie E , perpetuïtat 894,00 
Serie E, 5 anys 357,00 
Serie E, 10 anys 525,00 
 
 Quan  se  sol·licite l'ocupació d'un nínxol  anteriorment ocupat  i  lliure  per trasllat 
posterior del  cadàver  o  restes mortals,  es  podrà  reduir  la taxa fins a un  50%  tot  atenent 
l'estat de conservació de l'esmentat nínxol. 
 
 

Fosses especials EUROS 
per primer període de 5 anys 36,00 
per prorrogues de 5 anys  …                                                                     20,00 

Tarifes aplicables per serveis EUROS 
enterrament en cripta o panteó 288,00 
exhumacions per trasllat fora del cementiri 60,00 
exhumacions per trasllat dins del cementiri 36,00 
col·locació de làpides en criptes o panteons 36,00 
col·locació de làpides en ninxols 20,00 
col·locació de creus en foses especials 8,00 

Tarifes aplicales per columbaris EUROS 
a perpetuïtat 104,00 
a 10 anys 63,00 
a 5 anys 44,00 
exhumacions taüts de zinc  330,00 
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Article 15. Dret a percebre.  
 Hi  ha  dret  a percebre la taxa i  naix  l'obligació  de contribuir  quan  s'inicie la 
prestació dels serveis subjectes  a gravamen,  tot entenent-se a aquests efectes, que dita  
iniciació es produeix amb la sol·licitud dels serveis esmentats. 
 
 
Article 16. Declaració, liquidació i ingrés.  
 1.  Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracte. 
 La sol·licitud de permís per a construcció de mausoleus i panteons  s'acompanyarà  del  
projecte i  memòria  corresponents, autoritzats pel facultatiu competent. 
 
 2.  La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació. 
Les   quotes  successives   periòdiques  s'exigiran   pel procediment de cobrament d'exaccions 
de matrícula o padró. 
En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  exigir-
se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei municipal 
d'ingressos. 
 
 
Article 17. Infraccions i sancions.   
 En  tot  allò  que  faça  referència  a  la  qualificació d'infraccions  tributàries,  i  a  les 
sancions  que  a  aquestes corresponguen  en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 18. Valor residual del nínxol.  
 L'Ajuntament s'encarregarà de la conservació dels nínxols durant  un  període  de 50 
anys, comptadors a partir de  la  seua ocupació, sense càrrec addicional per als seus titulars. 
 
 La   valoració   del  nínxol,  a  efecte   de   possibles indemnitzacions  en cas de ruïna, 
serà el resultat de dividir  el seu  import,  segons  tarifes  de  l'ordenança  vigent,  per  50, 
multiplicat  pel  nombre  d'anys  que queden  fins  al  venciment esmentat dels cinquanta anys. 
 
Disposició final.  

 
Aquesta ordenança, que modifica les tarifes vigents en l’exercici de 2008, entrarà en 

vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del dia 12.02.2009. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expressa. 
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Modificacions: 
- Es modifica l’article 14 (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifica l’article 14 (BOP núm. 35, 11-02-2009). 
- Es modifica l’article 14 (BOP núm. 309, 29-12-2011).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE DOCUMENTS 

 
Cos de l'ordenança 

 
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  "Taxa  de  prestació  del  
servei  d'expedició  o  gestió  de documents" a  la Llei 25/98, de 13 de juliol, de  Modificació  
de Taxes  i Preus Públics (BOE 167 de 14.07.98) d'acord amb la  seua Disposició Transitòria 
segona. 
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20.1 B) i .4 a) 
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent: 
 
 
Article 2n. Fet imposable.  
 1.   Constitueix el fet imposable de la taxa  l'activitat administrativa  desenvolupada  
amb  motiu  de  la  tramitació,  a instància  de  part, de tota mena de documents que puga  
expedir, així  com  dels  expedients  que afecten  l'administració  o  les autoritats municipals i la 
confrontació de documents. 
  
 2.   Amb aquesta finalitat, s'entendrà com a tramitada  a instància  de part qualsevol 
documentació administrativa que haja estat  provocada  pel  particular o redunde en  el  seu  
benefici encara  que  no  haja  mitjançat   cap  sol.licitud  expressa  de l'interessat. 
  
 
Article 3r. Subjecte passiu.  
 Són  subjectes passius contribuents les persones físiques o  jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que sol.liciten, provoquen o en l'interés dels  
quals redunde la tramitació del document o expedient de què es tracta. 
 
 
Article 4t. Responsables.  
 1.    Respondran   solidàriament   de   les   obligacions tributàries   del  subjecte  passiu   
les  persones  físiques   i jurídiques  a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Pressupostària. 
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 2.   Seran responsables subsidiaris els administradors de les  societats  i  els  síndics, 
interventors  o  liquidadors  de fallides,  concursos,  societats  i entitats en general,  en  els 
supòsits  i  amb  l'abast que assenyala l'article 40 de  la  Llei General Tributària. 
 
 
Article 5é. Exempcions subjectives.  
 Gaudiran  d'exempció  tots  aquells contribuents  en  els quals concórrega alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
  1a.  Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
   
  2a.   Estar  inscrits en el Padró de Beneficència  com  a pobres de solemnitat. 
   
  3a.   Haver  obtingut  el benefici judicial  de  pobresa, respecte als expedients que 
hagen de tenir efecte, precisament en el procediment judicial en què hagen estat declarats 
pobres. 
   
  4a.   Que necessiten certificacions de convivència per  a sol·licitar prestacions 
socials no contributives. 
 
 
Article 6é. Quota Tributària.  
1. La liquidació de la taxa es realitzarà sobre el cost real de cada servei prestat, amb l'aplicació 
dels mateixos mòduls descrits  en  l'ordenança  fiscal  d'Altres  Serveis  Municipals, establida  a  
l'empara del que es disposa en l'article 20  de  la Llei 39/1988, de 28 de desembre, en el seu 
article 6é. 
 
2. Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, s’aplicaran les quotes específiques 
següents: 

a)  Fotocòpies: 
- Per cada fotocòpia ..................................................................................................... .0,30 € 
- Per  fotocòpia  en  treballs  d’investigació  de  caràcter  cultural  o  acadèmic  
....................................................................................................................................... 0,05 € 
b)  Per gestió de llicències urbanístiques la concessió de les quals es denegara o 

renunciara pel sol·licitant abans de transcorregut d’un mes de la denegació o de la concessió de 
la llicencia o per gestió de declaracions responsables en les quals es renunciara abans d’un mes 
de la presentació de la documentació en el registre municipal o de la comunicació municipal de 
la improcedència de la declaració responsable. 

En procediments urbanístics en els quals siga necessari projecte: ..………………200,00 € 
En qualsevol altre tipus de procediment urbanístic ………………………………...50,00 € 
En cap cas l’import a liquidar en estos supòsits podrà ser superior al que resultaria en cas 

de liquidació per concessió de llicència o legitimació de l’obra.  
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c) Expedició de certificats de béns……..……….........................................................8,30  € 
d) Expedició informes de deutes de persona física o jurídica, amb 
    consulta d’antecedents i documentació .................. .............................................. 16,75  € 
e) Emissió d’informes per a l’expedició d’informació urbanística o de dotació de serveis, 
de certificació d’infracció urbanística, d’informe urbanístic municipal (article 22 de la Llei 
6/2014) i d’expedició de conformitat amb l’obertura (article 69.6 de la Llei 6/2014), per 
cada informe ............................................................................................................. 50,00  € 
f) Per l’expedició de còpia d’un plànol: 
- Plànol, expedició de còpia.......................................................................................   8,90  € 
- Plànol, expedició de fotocòpia ...................................................................................2,90  € 
g) Per la concessió o renovació de llicències de tinença d’animals  
    potencialment perillosos ..................................................................................... .. 50,00  € 
h) Per expedició de dades informatitzades amb suport digital............... ................... 17,80  € 
i) Per expedició de Cèdules d’Habitabilitat................................................... ............50,00  € 
j) Expedició d’informe sobre consultes d’accidents de trànsit  
    per part de la Policia Local ....................................................................................30,00  € 
k) Expedició d’informe tècnic sobre accidents de trànsit per part  
   de la Policia Local..................................................................................................120,00  € 
l) Certificació situació tributària immobles .............................................................. 40,00  € 

 
 
Article 7é. Dret a percebre la taxa i cobrament.  
 Es produeix el dret a percebre la taxa: 
 
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent. 
 Si  no  hi  haguera  cap sol·licitud,  quan  s'inicie  la prestació  del servei o la realització 
de l'activitat, es  podria exigir  el  dipòsit  previ del seu import, total o  parcial,  per resolució 
d'Alcaldia. 
 La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació. 
 Les   quotes  successives   periòdiques  s'exigiran   pel procediment de cobrament 
d'exaccions de matrícula o padró. 
 
 En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos. 
 
 
Disposició final.  

La modificació proposta entrarà  en vigor i començarà a aplicar-se el dia de  la  seua 
publicació  en el Butlletí Oficial de la Província (BOP de fecha 30.12.2010).  Romandrà en 
vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  
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Modificacions: 
- Es modifica l’article 6.2, afegint la lletra j) (BOP núm. 310, 31-12-2007). 
- Es modifica l’article 6 (BOP núm. 309, 30-12-2010). 
- Es declara nul.litat de ple dret de l’art. 6é per Sentència TSJCV 864/12, (BOP núm. 266,     
7-11-2012). 
- Es modifica l’article 6.2, afegint les lletres k), l) i m) (BOP núm 13, 16-01-2013). 
- Es modifica l’article 6.2 (BOP núm. 310, 31-12-2013). 
- Es suprimix la lletra c de l’article 6.2 (BOP núm. 178, 29-7-2014). 
- Es modifica l’article 6.2. lletres b) i e) (BOP núm. 310, 31-12-2014).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DEL SERVEI DE GESTIÓ URBANÍSTICA 

 
Cos de l'ordenança 

  
Article 1r. Fonament i naturalesa.  
 Fent ús de les facultats concedides pels art. 133.2 i 142 de la Constitució i per l'art. 106 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
que disposen els art. 15 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, amb les modificacions contingudes en la Llei 25/98, de 
13 de juliol, este Ajuntament establix la Taxa per gestió urbanística que es regirà per la present 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en l'art. 20 i següents 
de l'esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
  Constituïx el fet imposable de la Taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, 
tendent a verificar els actes d'edificació i ús del sòl a què es referix la normativa urbanística 
vigent, així com les activitats administratives de control en els supòsits en què l'exigència de 
llicència fóra substituïda per la presentació de declaració responsable. 
 
Article 3r. Subjecte passiu.  
 Són  subjectes  passius  de  la   taxa,  en  concepte  de contribuents,  les  persones 
físiques i jurídiques així  com  les entitats  a  què  es  refereix l'article 35 de  la  Llei  General 
Tributària,  que sol·liciten o resulten beneficiades o  afectades pels  serveis o activitats locals 
que preste l'Ajuntament d'acord amb  els  supòsits  que  es preveuen en  l'article  1r  d'aquesta 
ordenança. 
 Tenen  la  condició  de substituts  del  contribuent  els constructors i contractistes 
d'obres. 
 
Article 4t. Responsabilitats.  
 1.    Respondran   solidàriament   de   les   obligacions tributàries   del  subjecte  passiu,   
les  persones  físiques  i jurídiques  a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 
 2.   Seran responsables subsidiaris els administradors de les  societats  i  els  síndics, 
interventors  o  liquidadors  de fallides,  concursos,  societats  i entitats en general,  en  els 
supòsits  i  amb  l'abast que assenyala l'article 40 de  la  Llei General Tributària. 
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Article 5é. Base imposable.  
 Constitueix la base imposable de la Taxa: 
 
 a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracte de  moviments  de  terra, obres de 
nova  planta  i  modificacions d'estructures  o  de  l'aspecte   exterior  de  les  edificacions 
existents. 
 b)  Del cost assenyalat en l'apartat anterior s'exclou el corresponent  a la maquinària i 
les instal·lacions industrials  i mecàniques. 
 
 
Article 6é. Quota tributària.  
 La  quota  tributària  resultarà   de  l'aplicació   d'un gravamen de l'1,29% a la base 
imposable. 
 No  obstant  això,  quan  es   tracte  de  tramitació  de llicències  de  parcel·lació  o  
reparcel·lació,  s'aplicarà  una tarifa única per un preu fix de 30,05 euros  per expedient. 
 
 
Article 7é. Excempcions i bonificacions.  
 No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
 
Article 8é. Dret a percebre.  

1.  Es produeix el dret a percebre la taxa: 
 
 El  dia  de la presentació de la sol.licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent. 
 
 2.  Si  no hi haguera cap sol·licitud, quan s'inicie  la prestació  del servei o la realització 
de l'activitat, es  podria exigir  el  dipòsit  previ del seu import, total o  parcial,  per resolució 
d'Alcaldia. 
 
 3. En els supòsits de no concessió o renúncia de la llicència o renúncia o improcedència 
de la declaració responsable previstos en l'ordenança fiscal de la Taxa per gestió de documents, 
s'aplicaran, amb caràcter definitiu, les tarifes previstes en aquest, tot retornant o deixant sense 
efecte les possibles diferències respecte al que s'ha liquidat per aquesta ordenança de llicència. 
 
Article 9é. Declaració.  
 1.   Les  persones  interessades   en  l'obtenció   d'una llicència d'obres presentaran, 
prèviament en el registre general, la  sol·licitud  corresponent, acompanyada d'un certificat  
visat pel  col·legi oficial respectiu, amb una especificació  detallada de  la naturalesa de l'obra i 
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el lloc d'emplaçament d'aquesta, on s'indicarà  l'import estimat de l'obra, les mides i la 
destinació de l'edifici. 
 
 2.   Quan  es  tracte  de llicència per  a  actes  on  no s'exigisca  la  formulació  del   
projecte  subscrit  pel  tècnic competent,  la  llicència  s'acompanyarà d'un pressupost  de  les 
obres  que es faran i d'una descripció detallada de la superfície afectada,  el nombre de 
departaments, els materials que es  faran servir  i, en general, una descripció de les 
característiques  de l'obra amb les dades que permeten comprovar el seu cost. 
 
 3.   Si  una volta formulada la sol·licitud de  llicència aquesta  es  modificara o 
s'ampliara el projecte, es  farà  saber això  a  l'administració municipal, amb l'acompanyament  
del  nou pressupost  o del reformat i, si escau, de plànols i memòries  de la modificació o 
ampliació. 
 
 
Article 10. Liquidació i ingrés.  
 1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
 
 2. En les sol·licituds de llicències d'obres o declaració responsable els subjectes passius 
vindran obligats a presentar autoliquidació en el model habilitat a este efecte per l'Ajuntament; 
sent requisit previ per a la seua tramitació l'haver ingressat en la caixa municipal l'import de 
l'autoliquidació tot determinant-se la base imposable d’acord amb el pressupost presentat pels 
interessats, sempre que aquest haja estat visat pel col·legi oficial corresponent. En altre cas, la 
base imposable la determinaran els tècnics municipals, de conformitat amb el cost estimat del 
projecte. La Base Imposable a estimar pels tècnics municipals es determinarà en funció del 
preus aprovats per l’Institut Valencià de l’Edificació. 
 
 3 Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el cost 
real i efectiu de la mateixa, en el termini de 30 dies el subjecte passiu haurà de practicar 
autoliquidació definitiva. Tot això sense perjuí que l'Ajuntament per mitjà de l'oportuna 
comprovació administrativa, modificarà si és el cas, la base imposable a què es referix l'apartat 
anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o 
reintegrant-li si és el cas, la quantitat que corresponga. 
 

4. En el cas que el subjecte passiu es tracte d’una administració pública o ens dependent 
o vinculat a una administració pública, la taxa podrà exigir-se en règim de liquidació en un 
termini màxim de 6 mesos o 9 mesos de manera motivada des de la concessió de la llicència o 
de la verificació de la declaració responsable o en tot cas quan es conega l’adjudicatari o 
concessionari o anàleg, qui serà considerat substitut del contribuent realitzant-se a ell la 
liquidació, si el fet imposable està vinculat a qualsevol tipus de licitació o concurrència pública 
o anàleg. 
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Article 11. Infraccions i sancions.  
 Pel  que fa a la qualificació d'infraccions  tributàries, així  com les sancions que 
corresponguen a aquestes  infraccions, s'actuarà  d'acord  amb  els articles 77 i següents  de  la  
Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final. 
 Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2005.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
-Es modifiquen els articles 1, 2, 8.3 i 10 (BOP núm. 310, 31-12-2014). 
- S’afegeix l’apartat 4 a l’article 10 (BOP núm. 250, 30-12-2016). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DELS SERVEIS PROPIS DEL MERCAT D'ABASTS 

 
 

Cos de l'ordenança 
 

 
Article 1r. Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de la  "Taxa per serveis prestats 
en el Mercat Municipal d'Abasts" a la  Llei 25/98, de 13 de juliol, de Modificació de Taxes i  
Preus Públics  (BOE  167  de 14.07.98) d'acord amb la  seua  Disposició Transitòria segona. 
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20.1 B) i .4 u) 
 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent: 
 
 
Article 2n. Fet imposable.  
 El  dret  d'ocupar  d'una manera fixa i  per  un  període determinat  mitjançant  la 
licitació oportuna o,  accidentalment, mitjançant l'adjudicació directa, les diferents parades i 
casetes del  Mercat Municipal, comporta l'obligació de satisfer les taxes corresponents, tant si 
es realitzen o no vendes en aquestes. 
 Sense    perjudici    d'allò    expressat   anteriorment, l'Ajuntament  podrà, en el supòsit 
que el titular de la parada  o caseta  no  l'ocupara  algun dia, instal·lar un altre  venedor  o 
venedora,  i es liquidarà així mateix, a aquest últim, les  taxes corresponents. 
 Es produeix el dret a percebre la taxa: 
 El  dia  de la presentació de la sol·licitud  que  inicie l'actuació  o l'expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent. 
 Si  no  hi  haguera  cap sol·licitud,  quan  s'inicie  la prestació  del servei o la realització 
de l'activitat, es  podria exigir  el  dipòsit  previ del seu import, total o  parcial,  per resolució 
d'Alcaldia. 
 En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos. 
 
 
Article 3r. Titularitat.  
 Tot  i  el  que es disposa en l'article 2n, la  venda  al públic la durà a terme qui designe 
l'Ajuntament, de manera fixa o accidental,  com  a adjudicataris de les corresponents parades  o 
casetes, amb la sanció de possibles traspassos no autoritzats per l'Ajuntament  tal  i com és 
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procedent en dret, fins i tot  com  a desobediència  a bans i ordenances de l'Alcaldia, sempre 
que siga escaient. 
 
Article 4t. Base imposable.  
 Les  corresponents taxes es graduaran de conformitat  amb la  ubicació,  gènere  de 
venda i dimensions de  les  respectives parades i casetes. 
 
 
Article 5é. Tarifes aplicables. 
 1. Casetes, per setmana, obertura mínima 3 dies ............................................        18,00 € 
2. Casetes, per setmana, obertura menys de 3 dies .........................................        25,00 € 
3. Parades simples, per setmana, obertura mínima 3 dies...............................        13,00 € 
4. Parades simples, per setmana, obertura menys de 3 dies............................        18,00 € 
 
 
Article 6é. Cobrament de les taxes.  
 El  cobrament  de les taxes corresponents  es  realitzarà dins  de  la  normativa  
continguda en el  Reglament  General  de Recaptació  vigent,  de la manera concreta que, amb 
els  informes previs   necessaris,   determine  la   Comissió  de   Govern   de l'Ajuntament,  tot  
donant  en  qualsevol cas  compte  previ  del sistema  elegit als titulars de les parades, subjectes 
passius de la taxa. 
 
Disposició final.  

Aquesta  ordenança  entrarà  en vigor el dia de  la  seua publicació  en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se  a partir del dia 01.01.2006.  Romandrà en vigor fins  
a la seua modificació o derogació expressa.  

 
 
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 5 (BOP núm. 309, 29-12-2011). 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DE SERVEIS ESPECIALS  DIVERSOS QUE PRESTA L'AJUNTAMENT 
 

Cos de l'ordenança  
 
Article 1r.  Fonaments jurídics.  
 L'Ajuntament d'Ontinyent acorda adaptar el règim legal de  la  "Taxa  per  prestació de  
serveis  variats  no  enunciats específicament  en la normativa vigent" a la Llei 25/98, de 13 de 
juliol,  de  Modificació  de Taxes i Preus Públics  (BOE  167  de 14.07.98) d'acord amb la seua 
Disposició Transitòria segona. 
 L'esmentada  exacció  s'imposa de conformitat amb el  que preveu  la Llei 39/88, de 28 
de desembre, d'Hisendes Locals  (BOE 313  de 30.12.88) modificada per la Llei 25/98, en el 
seu article 20.1 B), apartats a) i b). 
 L'exacció s'ordena segons la regulació següent: 
 
 
Article 2n  
 El  fet  tributari  es produeix, bé  per  les  actuacions específiques  detallades en l'article 
6.2 d'aquesta ordenança, bé per  la  producció  de  fets, tarifats en l'article  6.1  en  què 
concórreguen les circumstàncies següents: 
 
• Que  l'activitat  que realitza  l'Ajuntament per ell mateix  o mitjançant un contractista siga 

pròpia de la competència municipal. 
 

• Que  el servei beneficie especialment algú o l'afecte almenys particularment  o haja estat provocat  per  ell, directament o indirectament. 
 

• Que  no es puga realitzar per iniciativa privada o es tracte de serveis en els quals està 
declarada la reserva en favor de les entitats locals. 

 
• Que  el  servei  siga  de sol·licitud o recepció obligatòria. 

 
 
Article 3r  
 És  subjecte  passiu qui sol·licite el servei de  què  es tracte  i  si aquesta sol·licitud no es 
realitzara,  qui  resulte especialment  beneficiat o a qui afecte o qui ho provoque, en les 
circumstàncies descrites en l'article anterior. 
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Article 4t  
 1.  Respondran    solidàriament   de   les    obligacions tributàries   del  subjecte  passiu   
les  persones  físiques   o jurídiques  a qui es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 2.  Seran responsables subsidiaris dels administradors de les  societats i síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos,  societats i entitats en general en els supòsits i 
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5é  
 El  pagament  de la taxa es produirà en el moment en  què s'haja realitzat el servei. 
 No   es   reconeixerà   altre    tipus   d'exempcions   o bonificacions  tret de les establides 
en una norma de  compliment obligat. 
 
 
Article 6é  
 Les  tarifes  aplicables  es  liquidaran  de  la  següent manera: 
 
 1. Serveis municipals de Tarifa General: 
 

a) Quan s’utilitze personal propi de l’Ajuntament, s’aplicarà el cost-hora dels 
empleats/ades públics/iques que hi intervenen. El cost-hora s’avalua dividint el cost real previst 
de l’empleat/ada per a eixe exercici pressupostari (retribucions més Seguretat Social), en la data 
en què es merite la taxa, pel número efectiu d’hores treballades de l’empleat/ada durant eixe 
exercici. 
 
 b) Quan s'haja d'utilitzar mà d'obra aliena, es tarifaran els seus serveis al mateix preu 
que es facturen a l'Ajuntament. 
 
 c)  L'ús de maquinària pròpia de l'Ajuntament es tarifarà segons  el preu d'amortització i 
hores de dita maquinària, amb un càlcul d'ús d'unes 500 hores anuals. 
  L'anualitat  d'amortització  serà la mateixa  que  s'haja tingut  en  compte  en  
l'estudi de  costos  de  la  corresponent ordenança  i,  si no n'hi ha, la prevista en el RD 3/93 de 
23  de febrer,  amb l'estimació d'un període mitjà d'amortització  entre el màxim i el mínim 
establits. 
 
 d)  Quan  siga necessari utilitzar material o  maquinària aliena, es tarifarà al mateix preu 
que es facture a l'Ajuntament. 
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 2. Sense  perjudici de les  tarifes anteriors de caràcter general, s'aplicaran les següents 
específicament: 
 
- Per drets d’assistència a exàmens per a cobrir en propietat places vacants: .....…51,75 euros 

Estaran exemptes les persones amb un grau de discapacitat superior al 33%. 
Les tarifes anteriors es bonificaran en un 95% si no s’admetera a examen a l’interessat. 

- Per retirada de ciclomotors i motocicletes.……………………………………..  50,00 euros 
- Per retirada de turismes, furgonetes, camions i demés vehicles amb característiques 

anàlogues, amb un pes màxim de 3.500 kg…………. ...................................... ..100,00 euros 
- Per retirada de camions, autocars, altres vehicles pesats amb un pes superior a 3.500 kg i 

objectes que no puguen ser retirats pel servei municipal de grua, la tarifa estarà constituïda 
per l'import del pressupost del servei prestat. 

- En el cas que s'hagen iniciat els treballs necessaris per part de la grua o altre, en el lloc de la 
retirada, pero es suspenguen per acudir el conductor o persona autoritzada, la tarifa dels 
casos anteriors serà exigida sols al 50%, siguen requisits indispensables el seu pagament i la 
retirada en el acte del vehicle o objecte del lloc on es trobe, per a l'efectivitat de la reducció. 

- Per dipòsit de ciclomotors i motocicletes per dia o fracció comptadors a partir de les 24 
hores de l’hora d’haver estat retirats i/o dipositats.……..........................................   6 euros 

-  Per dipòsit de turismes, furgonetes, camions, demés vehicles amb característiques anàlogues, 
amb un pes màxim de 4.500 kg per dia o fracció comptador a partir de les 24 hores següents 
de l’hora d’haver estat retirats i/o dipositats.........................................................  … 14 euros  

- Per dipòsit d'altres vehicles, elements o objectes, la tarifa serà la del servei privat o públic 
que es preste. 

- La tarifa per dipòsit establida en este article no es meritarà una vegada es complisquen els 
requisits i terminis fixats en l’article 106 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial o norma que el substituïsca, a partir de la qual es 
procedirà al tractament residual del vehicle. 

 
 
Per  publicacions en butlletins o diaris oficials a càrrec de particulars, quan  
aquestos instaren l'activitat municipal: 

- Es  cobrarà  la  taxa   per  autoliquidació  de  l'obligat  al pagament a 
satisfer prèviament a l'inici de la tramitació administrativa de conformitat 
amb les  tarifes oficials del butlletí o diari corresponent més un 36%  en 
concepte  de  despeses   generals d'administració. 

 
Per venda d'edicions literàries o musicals promogudes per l'Ajuntament: 

- El  cost  unitari  per   exemplar  facturat   a   l'Ajuntament  per la firma 
editora, incrementat en els   costos  generals  d'administració vigents.  Per  
acord motivat   per   raons  culturals   o   socials   podrà    rebaixar-se la 
tarifa fins a un 50% per la Comissió de   Govern i, des del 50% pel Ple. 
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Article 7é  
 Es produeix el dret a percebre la taxa: 
 Si   no  hi  haguera   cap  sol.licitud,  quan   s'inicie l'aprofitament,  es podria exigir el 
dipòsit previ del seu import total o parcial per resolució d'Alcaldia. 
 
 La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació. 
 
 En   qualsevol   cas   i   per   motius   circumstancials d'apreciació  de  l'Alcaldia,  podrà  
exigir-se la  taxa  amb  la notificació  directa  prèvia  de la seua  liquidació  pel  servei 
municipal d'ingressos. 
 
Article 8é  
 En cas que es realitzen actes de casament dins d’instal·lacions municipals, els subjectes 
passius constituiran un dipòsit de 100 euros, per respondre dels danys o del treball que siga 
necessari per a deixar les instal·lacions municipals en la situació en què s’encontrava abans de 
la celebració del casament. 
 
Article 9é  
 En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, i a les sancions que a 
aquestes  corresponguen  en cada  cas,  hom  se sotmetrà al que disposen els  articles  77  i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
 
Disposició final.  

La modificació proposta entrarà  en vigor i començarà a aplicar-se el dia de  la  seua 
publicació  en el Butlletí Oficial de la Província (BOP de fecha 30.12.2010).  Romandrà en 
vigor fins  a la seua modificació o derogació expressa.  

 
  

Modificacions: 
- Es modifica l’article 6.2 i la Disposició final (BOP núm. 309, 30-12-2010). 
- Es modifica l’article 6.2 (BOP núm. 13, 16-01-2013). 
- Es modifica el primer paràgraf del punt 2 de l’article 6é (BOP núm. 310, 31-12-2014). 
- Es modifiquen l’article 6, apartats 1, 2 i l’article 8 i s’introdueix l’article 9 (BOP núm. 
250, 30-12-2016).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LES TAXES DEL SERVEI MUNICIPAL D’AJUDA A DOMICILI 

 
Cos de l'ordenança  

 A l’empara del que preveu l’article 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, i de conformitat amb la regulació 
continguda en la secció 3 del Capítol III del Títol I d’eixa Llei, l’Ajuntament d’Ontinyent 
exigirà les taxes del Servei Municipal d’Ajuda a Domicili, d’acord amb les normes contingudes 
en esta ordenança. 
 
Article 1. Fet imposable i naturalesa. 
 Constitueix el fet imposable de la taxa del Servei Municipal d’Ajuda a Domicili la 
prestació dels serveis contemplats a l’article 6 del Reglament de Servei d’Ajuda Domiciliari de 
l’Ajuntament d’Ontinyent. 

El Servei d’Ajuda a Domicili té la funció de facilitar el desenvolupament o 
manteniment de l’autonomia personal, prevenir el deteriorament individual o social i promoure 
les condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, de manera que es 
contribuïsca a la integració i permanència de les persones al seu entorn habitual de vida, per 
mitjà de l’adequada intervenció tècnica, prestant suports de tipus personal, socioeducatius, 
domèstics i socials. 

És una prestació de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador que pretén mantenir 
els individus i famílies en el seu entorn habitual de vida, al mateix temps que retardar i/o evitar 
el seu internament/institucionalització a centres residencials. 
 
Article 2. Subjectes passius.  
  Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria, que sol·liciten o resulten beneficiàries o afectades pels serveis o 
activitats locals que preste l’Ajuntament d’acord amb els supòsits previstos a l’article 1 d’esta 
ordenança. 
 
Article 3. Quota tributària. 
 1. L’import a satisfer pels obligats al pagament és el que resulta de l’aplicació de les 
tarifes següents, en funció dels ingressos ponderats de la unitat de convivència de l’usuari. 
 
TRAM D’INGRESSOS I TARIFES EUROS/HORA 
Ingressos inferiors a 641,41 euros/mes 0 
Ingressos entre 641,41 i 962,11 euros/mes 1,80 
Ingressos entre 962,12 i 1282,82 euros /mes 2,70 
Ingressos entre 1282,83 i 1603,53 euros/mes 3,60 
Ingressos entre 1603,54 i 1924,24 euros/mes 4,50 
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Ingressos entre 1924,25 i 2244,95 euros/mes 5,40 
Ingressos entre 2244,96 i 2565,66 euros/mes 6,30 
Ingressos entre 2565,67 i 2886,37 euros/mes 7,20 
Ingressos entre 2886,38 i 3207,08 euros/mes 8,10 
Ingressos superiors a 3207,08 euros/mes  9,00 
 

2. Es consideraran ingressos familiars (IEF) els conceptes següents: 
 a) Els procedents del rendiment de treball que seran computats pels seus imports 

íntegres i els procedents d’activitats professionals, empresarials, agrícoles i 
ramadera, que es computaran pels seus rendiments nets. 

b) Els procedents de pensions compensatòries. 
c) Els procedents de capital mobiliari. 
d) Els procedents de capital immobiliari. No seran computables els procedents en 

concepte d’habitatge habitual. 
e) Els guanys patrimonials, independentment del seu període de generació. 

 La justificació dels ingressos del sol·licitant i de la seua unitat familiar s’efectuarà en la 
forma que s’especifica a continuació: 

 
- La renda anual es justificarà amb el certificat de la pensió de l’any en curs i la 

declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i/o del patrimoni de l’exercici 
anterior. 

- En el cas que s’haguera realitzat declaració complementària, haurà d’adjuntar-se 
fotocòpia de tots els fulls. 

 
- Si s’està exempt de l’obligació de presentar la declaració de l’impost sobre la renda de 

les persones físiques i del patrimoni, el sol·licitant haurà de presentar el certificat negatiu 
d’Hisenda i justificarà els seus ingressos per mitjà dels certificats de les empreses o organismes 
oficials (SERVEF, Seguretat Social, Conselleria de Benestar Social, etc.). 
  S’entendrà per unitat familiar, la convivència en el mateix domicili del beneficiari de 
l’ajuda, amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o relació anàloga a la conjugal i 
per llaços de parentiu, de consanguinitat o afinitat (fins al tercer grau) o aquelles persones que 
depenguen econòmicament del beneficiari per resolució judicial. 
 

Obtinguts els ingressos anuals, es dividirà per 12 a obtenir la renda disponible mensual 
(RDM) i efectuar les oportunes ponderacions si hi haguera lloc. 

 
La renda disponible mensual serà minorada si els salaris, sous, pensions o retribucions 

estigueren gravats amb descomptes permanents o transitoris de caràcter públic, en raó de la 
legislació fiscal, tributària o de seguretat social, amb l’import de dits descomptes mensuals. 
 3.  Ingressos ponderats 
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 Prenent com a punt de partida la renda disponible mensual, s’introduiran els següents 
coeficients de ponderació: 
  1.- Nombre de membres de la unitat familiar. 
  2.- Membres de la unitat familiar amb discapacitat. 
  3.- Membres de la unitat familiar major de 65 anys. 
  4.- Barem de la situació sociosanitària.  
   I així s’obtenen els ingressos econòmics ponderats (IEP) que determinaran si estan 
exempts o no de pagament de la prestació del servei: 
  IEP= RDM* N* mm* V*B 
  (N) Nombre de membres de la unitat familiar. 
 S’assignarà el següent coeficient de ponderació: 

• Unitat familiar formada per un membre = 1 
• Unitat familiar formada per dos membres = 0,95 
• Unitat familiar formada per tres membres = 0,90 
• Unitat familiar formada per quatre membres = 0,85 
• Unitat familiar formada per cinc o més membres = 0,80  

 (mm) Membres de la unitat familiar amb diversitat funcional 
• Cap membre amb diversitat funcional en la unitat familiar = 1 
• Un membre amb diversitat funcional en la unitat familiar   = 0,90 
• Dos membres amb diversitat funcional en la unitat familiar = 0,80 
• Tres o més membres amb diversitat funcional en la unitat familiar = 0,70 

 (V) Membres en la unitat familiar major de 65 anys 
• Cap membre de la unitat familiar major de 65 anys = 1 
• Un membre de la unitat familiar de 65 a 74 anys     = 0,95 
• Dos membres de la unitat familiar de 65 a 74 anys  = 0,90 
• Un membre de la unitat familiar de 75 o més anys   = 0,90 
• Dos membres de la unitat familiar de 75 o més anys =0,85 

 (B) Aplicació del barem 
• Des de 0 a 20 punts =1 
• Des de 21 a 40 punts=0,90 
• Des de 41 a 60 punts=0,80 
• Des de 61 a 80 punts =0,70 
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BAREM 

 A) Capacitat funcional (màxim 40 punts).  
Si la persona presenta resolució de grau i nivell segons la Llei 39/2006 de 14 de 

desembre de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les situacions de Dependència, es 
valorarà de la següent manera: 

 
• Grau I Nivell I : 10 punts. 
• Grau I Nivell II: 16 punts. 
• Grau II Nivell I: 22 punts. 
• Grau II Nivell II: 28 punts. 
• Grau III Nivell I: 34 punts. 
• Grau III Nivell II: 40 punts. 

 Si la persona no es troba valorada i no presenta resolució de grau i nivell segons la 
normativa abans esmentada, fins que arribe la seua resolució s’aplicarà el barem previst en la 
taula següent: 
 

 
 

CAPACITATS 
Autònom Necessita 

Ajuda 
Parcial 

Necessita 
Ajuda 
Total 

 
 

PUNTS 
1.- Menjar i beure 0 3 6  
2.- Regulació de la micció/defecació 0 2,5 5  
3.- Llavar-se/endreçar-se 0 2 4  
4.- Vestir-se calçar-se/ desvestir-se descalçar-se 0 2 4  
5.- Seure/ alçar-se/ tombar-se 0 1 2  
6.- Control en la presa de medicació 0 0,5 1  
7.- Evitar riscos 0 0,5 1  
8.- Demanar ajuda 0 1 2  
9.- Desplaçar-se dintre del llar 0 2 4  
10.- Desplaçar-se fora del llar 0 2 4  
11.- Realitzar tasques domèstiques 0 1,5 3  
12.- Fer la compra 0 0,5 1  
13.- Relacions interpersonals 0 0,5 1  
14.- Usar i gestionar els diners 0 0,5 1  
15.- Ús dels serveis a disposició del públic 0 0,5 1  
    A) TOTAL PUNTS     
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B) Situació socio-familiar-Xarxes de suport ( màxim 35 punts). 
 
 PUNTS 
1.-Persona que viu soles i no té familiars 35 
2.-Unitats de convivència en situació crítica per manca (temporal o definitiva) 
d’un membre clau o que presenten incapacitat total o impossibilitat d’assolir 
cures i atenció 

 
35 

3.-Unitats de convivència amb menors en risc que en el seu projecte 
d’intervenció familiar estiga prescrit el servei 

 
30 

4.-Té familiars residents en municipi que no presten ajuda 25 
5.-Té ajuda dels seus familiars o entorn de manera ocasional i insuficient 20 
6.-El seu entorn l’atén habitualment i contínua, precisant actuacions ocasionals 10 

    B) TOTAL PUNTS  
 
 C)  Situació de la vivenda habitual ( màxim 5 punts). 
 
 PUNTS 
1.-Existeixen barreres arquitectòniques dintre de la vivenda 3 
2.-Existeixen barreres arquitectòniques en l’accés a la vivenda 1 
3.-Existeixen deficients condicions de salubritat i habitabilitat en la vivenda 1 

    C) TOTAL PUNTS  
 
 

 4. L’acreditació de les circumstàncies dels apartats 2 d’este article es realitzarà en el 
moment de presentar la corresponent sol·licitud en els termes de l’article 10 i 20 del Reglament 
de Servei d’Ajuda Domiciliari de l’Ajuntament d’Ontinyent. 
 
Article 4. Meritació. 
 Es produeix el dret a percebre la taxa mensual en el moment en què s’iniciï la prestació del 
servei. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació en funció de les hores mensuals previstes, 
sense perjudici de la seua posterior regularització en funció de les hores efectivament prestades. 

En qualsevol cas i per motius circumstancials d’apreciació d’Alcaldia, podrà exigir-se la 
taxa amb la liquidació directa pel servei municipal d’ingressos. 

En el cas de cessament de la prestació del servei per alguna de les causes previstes al 
Reglament de servei d’ajuda domiciliari de l’Ajuntament d’Ontinyent, no imputable al subjecte 
passiu, es prorratejarà l’import reportat en funció del servei efectivament prestat. 

 
 
Disposició final. Entrada en vigor.  
La present Ordenança entrarà en vigor el mes següent al de la publicació de la seua 

aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP Núm. 60 de fecha 
10.03.2012). 
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Modificacions: 
- Es modifica l’art. 3 (BOP núm. 13, 16-01-2013).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI DE RESIDUS DOMÈSTICS 
 
 

Cos de l'ordenança 
 

Article 1r. Fonaments jurídics. 
 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19,20.4 i 57 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
este Ajuntament establix la “Taxa pel Servei de Residus Domèstics”. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 
de recollida i transport de residus domèstics. S’entén com residu domèstic els residus generats 
en els habitatges com a conseqüència de les activitats domèstiques així com els residus 
comercials (generats per l’activitat pròpia del comerç, del servei de restauració, bars, oficines o 
mercats) i els residus industrials sempre que siguen assimilables als residus domèstics.  

2. S’exclouen expressament del servei municipal de recollida de fem, i per tant, no estan 
subjectes a la taxa de prestació: 
- Els residus industrials tòxics i/o perillosos. 
- Els residus industrials generats als processos de fabricació o transformació.  
- Les runes d’obres tret de les procedents d’obres menors de reparació domiciliària. 
- Els residus del grup III i IV, d’acord al regulat en el Decret 240/1994, de 22 de novembre del 
Govern Valencià, generats en les activitats sanitàries i hospitalàries.   

3. El servei es realitzarà en el nucli urbà de la població mitjançant la retirada a domicili 
dels residus i, en disseminats, mitjançant el buidatge periòdic dels contenidors habilitats a 
aquest efecte. Per als residus voluminosos o els residus domèstics considerats com tòxics o 
perillosos el servei de recollida es farà mitjançant de l’Ecoparc municipal. 

 
Article 3r. Subjectes passius. 
  1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les 
quals es refereix l'article 35 de la  Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen els habitatges 
i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques on es presta el servei, ja siga a títol 
de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, fins i tot, de precari. 
 2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels 
habitatges o locals als beneficiaris del servei. 
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Article 4t. Responsables. 
  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i 
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5é. Tarifes anuals. 
 1. Domicilis particulars, locals  administratius i despatxos 
professionals  liberals (fora del domicili particular) i locals 
sense cap activitat amb subministrament d’aigua potable  .........................        44,00.- euros. 
2. Comerç i indústria en general: 
Fins 50 m2 ................................................................................................... ... .. 44,00 euros 
De 51 a 300 m2............................................................................................ .      46,00 euros 
Més de 301 m2 ........................................................................................... .      92,00 euros 
3. Bars, cafeteries, restaurants: 
 Fins 50 m2 ......................................................................................        46,00.- euros. 
 de 51 a 150 m2 ................................................................................      138.00.- euros. 
 de 151 a 250 m2...............................................................................      184,00.- euros. 
 més de 250 m2 ................................................................................      322,00.- euros. 
4. Discoteques, sales de festa i similars.......................................................      460,00.- euros. 
5. L'hospital, col·legis amb menjador, residències i similars  
(en el nucli urbà) per plaça ..........................................................................          5,00.- euros. 
6. Supermercats, tendes d'alimentació, hipermercats i similars: 
 Fins  50 m2 ......................................................................................        46,00.- euros. 
 de 51 a 100 m2.................................................................................        46,00.- euros. 
 de 101 a 150 m2...............................................................................        92,00.- euros. 
 de 151 a 250 m2...............................................................................      276,00.- euros. 
 de 251 a 400 m2...............................................................................      920,00.- euros. 
 de 401 a 800 m2...............................................................................   1.150,00.- euros. 
 més de 800 m2 .................................................................................   3.373,00.- euros. 
 Els titulars d'activitats, considerats grans productors,  que gestionen la totalitat  dels 
residus generats en les seues activitats amb un gestor autoritzat, previ conveni amb 
l’ajuntament, abonaran la tarifa dels seus residus de tipus domèstic d'acord amb l'epígraf 
corresponent, calculada, exclusivament, en funció de la superfície en metres quadrats de les 
instal·lacions de l'activitat generadora de tals residus (oficines, menjadors, etc.) i no pel total de 
m2 que representa l’activitat principal. 
 
7. Casetes: 
 1. Casetes  primera  vivenda  situades  en disseminats  quan el subjecte passiu hi figure 
empadronat ..................................................................................................          44.- euros 
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      2. Casetes situades en disseminats qual el subjecte passiu no hi figura empadronat    
  ..................................................................................................         22.- euros 
8. Amb beneficis fiscals: 

1. Els  beneficis fiscals es reconeixeran segons criteris de capacitat econòmica referits al 
conjunt de la unitat familiar tal com aquesta es concep en l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, d'acord amb els nivells següents: 

• Conjunt de persones empadronades en l’habitatge amb ingressos inferiors al 
75% del salari mínim interprofessional: exempció total. 

• Conjunt de persones empadronades en l’habitatge amb ingressos entre el 75 i el  
90%  de l'esmentat salari: bonificació del 75%. 

• Conjunt de persones empadronades en l’habitatge amb ingressos entre el 90 i el  100 de l'esmentat salari: bonificació del 50%. 
 En qualsevol cas, el benefici fiscal queda reduït a la quota tributària produïda per 

l'habitatge en el qual figure empadronat el propietari. 
 L’administració municipal, d’ofici, procedirà a una revisió quinquennal del llistat de 

bonificacions quan els beneficiaris siguen majors de 60 anys. La resta de beneficiaris deuran 
sol·licitar anualment la bonificació i tindrà efecte exclusivament per a l’any en què se sol·licita. 

2. Quan tots els membres d’una unitat familiar es troben en situació de desocupació, 
havent esgotat el període de prestació, tindran una exempció total. Aquesta situació caldrà 
sol·licitar-la anualment i tindrà efecte exclusivament per a l’any en què se sol·licita. 

 
Article 6é. Dret a percebre. 
  1. Hi ha dret a percebre la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què 
s'inicie la prestació del servei. S'entendrà com a iniciada, atesa la  naturalesa de recepció 
obligatòria del servei, quan estiga establit i en funcionament el servei municipal de recollida 
d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on es troben els habitatges o locals utilitzats 
pels contribuents subjectes a la taxa. 
 
En el cas que l’obligació de contribuir ja existisca, el meritament es produirà l’1 de gener. 

 
 2. Una vegada establit i en funcionament el servei esmentat, les quotes es produiran el 

primer dia de cada trimestre natural, llevat que el dret a percebre la taxa es produïsca amb 
posterioritat a dita data. En aquest cas la primera quota es produirà el primer dia del trimestre 
següent. 
 
Article 7é. Declaració d'ingrés. 
 1. Per a l'exacció de la taxa, una vegada notificada la primera liquidació es formarà  en 
els anys successius un padró fiscal de contribuents que comprendrà  la relació de fets 
imposables, els subjectes passius i les quotes anuals que correspon per aplicació de les tarifes. 

2. Quan es conega, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les 
dades que figuren en  la matrícula, es duran a terme les modificacions corresponents, les quals 
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tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'haja efectuat la 
declaració. 

3.El cobrament de les quotes derivades de la matrícula o padró fiscal es realitzarà 
mitjançant un únic rebut anual e irreductible. 

4. Les noves altes es realitzaran en tot cas a la vista de les dades que es troben en poder 
d'esta Administració, i les liquidacions corresponents a les mateixes, no formaran part del padró 
fiscal anual referit en l'apartat 1 d'este article sinó que seran notificades individualment en la 
forma prevista en la normativa tributària.  

 
Article 8é. Infraccions i sancions. 
  En tot allò que faça referència a la qualificació d'infraccions  tributàries, i a les sancions 
que a aquestes corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents de 
la Llei General Tributària. 

 
Disposició final. 
  La modificació proposta entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP núm. 310, 31-12-2014) i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 
de gener de 2015. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

  
 

Modificacions: 
- Es modifica l’article 5 (BOP núm. 309, 29-12-2011). 
- Es modifiquen els articles 1, 2 i 5.2 (BOP núm. 249, 30-12-2015). 
- Es modifiquen l’article 5.8 i l’article 6.1 (BOP núm. 250, 30-12-2016).  
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI DEL TRACTAMENT, 
VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

 
 

Cos de l'ordenança 
 
Article 1r. Fonaments jurídics. 
  Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19,20.4 i 57 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
este Ajuntament establix "la Taxa pel servei de tractament, valorització i eliminació de 
residus". 

 
Article 2n. Fet imposable. 
  1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del  servei  de tractament, 
valorització i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans d'habitatges, 
allotjament i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, 
professionals, artístiques i de serveis i locals sense cap activitat que disponguen de 
subministrament d’aigua potable. 
 El servei es realitzarà en el nucli urbà de la població mitjançant la retirada a domicili de 
les escombraries i, en disseminats, mitjançant el buidatge periòdic dels contenidors habilitats a 
aquest efecte. 
 2. Amb aquesta finalitat, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids 
urbans les restes i deixalles d'alimentació o detrits procedents de la neteja normal de locals o 
habitatges, i s'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, runes d'obres, detrits 
humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos, la recollida dels quals o els 
abocaments exigisca l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 3. No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels 
serveis següents: 
 a) Tractament, valorització i eliminació d’escombraries i residus no qualificats de zones  
domiciliàries i zones urbanes d'indústries, hospitals i laboratoris. 
 b) Tractament, valorització i eliminació d'escòria i cendra de calefaccions centrals. 
 c) Tractament, valorització i eliminació de runa i enderrocs d'obres. 

 
Article 3r. Subjectes passius. 
  1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les 
quals es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen els habitatges i 
locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques on es presta el servei, ja siga a títol 
de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, fins i tot, de precari. 
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3. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris dels habitatges o locals als beneficiaris del servei. 

 
Article 4t. Responsables. 
  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i 
amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5é. Tarifes anuals. 
 1. Domicilis particulars, locals  administratius i despatxos  
professionals liberals (fora del domicili particular) i locals  
sense cap activitat amb subministrament d’aigua potable ...........................      42.50.- euros. 
2. Comerç i indústria en general: 
 Fins 50 m2 .......................................................................................     42.50.- euros. 
 de 51 a 150 m2.................................................................................      69,50.- euros. 
 de 151 a 300 m2 ..............................................................................     95,50.- euros. 
 de 301 a 1000 m2 ............................................................................   177,00.- euros. 
 més de 1000 m2 ...............................................................................   326,50.- euros. 
3. Bars, cafeteries, restaurants: 
 Fins 50 m2 ......................................................................................   106,00.- euros. 
 de 51 a 150 m2 ................................................................................   188,50.- euros. 
 de 151 a 250 m2...............................................................................   264,00.- euros. 
 més de 250 m2 ................................................................................   467,50.- euros. 
4. Discoteques, sales de festa i similars.......................................................   647,00.- euros. 
5. L'hospital, col·legis amb menjador, residències i similars (en 
 el nucli urbà) per plaça ...............................................................................       6,00.- euros. 
6. Supermercats, tendes d'alimentació, hipermercats i similars: 
 Fins  50 m2 ......................................................................................     53,00- euros. 
 de 51 a 100 m2................................................................................. ..  92,50.- euros. 
 de 101 a 150 m2 ..............................................................................    130,00.- euros. 
 de 151 a 250 m2 ..............................................................................    382,00.- euros. 
 de 251 a 400 m2 .............................................................................. 2.228,00.- euros. 
 de 401 a 800 m2 .............................................................................. 4.075,00.- euros. 
 més de 800 m2 ..................................................................... ........... 4.839,00.- euros. 
 Els titulars d'activitats, considerats grans productors, que gestionen la totalitat  dels 
residus generats en les seues activitats amb un gestor autoritzat, previ conveni amb 
l’ajuntament, abonaran la tarifa dels seus residus de tipus domèstic d'acord amb l'epígraf 
corresponent, calculada, exclusivament, en funció de la superfície en metres quadrats de les 
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instal·lacions de l'activitat generadora de tals residus (oficines, menjadors, etc.) i no pel total de 
m2 que representa l’activitat principal. 
7. Casetes: 

1. Casetes  primera  vivenda  situades  en disseminats quan el 
subjecte passiu hi figure empadronat ....................... ...............   42.50.- euros. 

2. Casetes situades en disseminats quan el subjecte passiu no hi 
figura empadronat  .......................................... .........................   24.00.- euros. 

8. Amb beneficis fiscals: 
 1. Els  beneficis fiscals es reconeixeran segons criteris de capacitat econòmica referits al 
conjunt de la unitat familiar tal com aquesta es concep en l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, d'acord amb els nivells següents: 

• Contribuents amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional: 
exempció total. 

• Contribuents  amb  ingressos entre el 75 i el  90%  de l'esmentat salari: 
bonificació del 75%. 

• Contribuents  amb ingressos entre el 90 i el  100%  de l'esmentat salari: 
bonificació del 50%. 

 En qualsevol cas, el benefici fiscal queda reduït a la quota tributària produïda per 
l'habitatge en el qual figure empadronat el propietari. 
 L’administració municipal, d’ofici, procedirà a una revisió quinquennal del llistat de 
bonificacions quan els beneficiaris siguen majors de 60 anys. La resta de beneficiaris deuran 
sol·licitar anualment la bonificació i tindrà efecte exclusivament per a l’any en què se sol·licita. 
 2. Quan tots els membres d’una unitat familiar es troben en situació de desocupació, 
havent esgotat el període de prestació, tindran una exempció total. Aquesta situació caldrà 
sol·licitar-la anualment i tindrà efecte exclusivament per a l’any en què se sol·licita. 
 
Article 6é. Dret a percebre. 
  1. Hi ha dret a percebre la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què 
s'inicie la prestació  del servei. S'entendrà com a iniciada, atesa la naturalesa de recepció 
obligatòria del servei, quan estiga  establit i en funcionament el servei municipal de recollida 
d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on es troben els habitatges o locals utilitzats 
pels contribuents subjectes a la taxa. 
 2. Una vegada establit i en funcionament el servei esmentat, les quotes es produiran el 
primer dia de cada trimestre natural, llevat que el dret a percebre la taxa es produïsca amb 
posterioritat a dita data. En aquest cas la primera quota es produirà el primer dia del trimestre 
següent. 
 
Article 7é. Declaració d'ingrés. 
  1. Per a l'exacció de la taxa, una vegada notificada la primera liquidació es formarà en 
els anys successius un padró fiscal de contribuents que comprendrà la relació de fets 
imposables, els subjectes passius i les quotes anuals que correspon per aplicació de les tarifes. 
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 2. Quan es conega, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les 
dades que figuren en la matrícula, es duran a terme les modificacions corresponents, les quals 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'haja efectuat la 
declaració. 
 3. El cobrament de les quotes derivades de la matrícula o padró fiscal es realitzarà 
mitjançant un únic rebut anual e irreductible. 
 4. Les noves altes es realitzaran en tot cas a la vista de les dades que es troben en poder 
d'esta Administració, i les liquidacions corresponents a les mateixes, no formaran part del padró 
fiscal anual referit en l'apartat 1 d'este article sinó que seran notificades individualment en la 
forma prevista en la normativa tributària.  

 
Article 8é. Infraccions i sancions. 
  En tot allò que faça referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i a les sancions 
que a aquestes corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents de 
la Llei General Tributària. 

 
Disposició final. 
  La modificació proposta entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP núm. 310, 31-12-2014) i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 
de gener de 2015. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 


