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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  

SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

Article 1. Naturalesa, fet imposable, supòsits de no subjecció, exempcions, subjectes passius, base 

imposable, base liquidable, quota, meritació, període impositiu i gestió de l'impost sobre béns immobles 

La naturalesa, el fet imposable, els supòsits de no subjecció, les exempcions, els subjectes passius, la base 

imposable, la base liquidable, la quota, la meritació, el període impositiu i la gestió de l'impost sobre béns 

immobles, es regiran segons el que estableix l'article 60 i següents del text refós 02/2004 de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, i d’altres disposicions de desenvolupament i complements d’aquesta, i el 

que es recull en aquesta ordenança fiscal. 

 

Article 2. Tipus de gravamen 

Els tipus de gravamen aplicables per l'Ajuntament de Museros, d’acord amb el que recull l'article del Reial 

decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 

de la resta de normativa complementària, s'estableixen de la manera següent: 

1. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles, aplicable als béns de naturalesa urbana, queda 

fixat en el 0,60 %. 

2. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns, aplicable als béns de naturalesa rústica, queda fixat en el 

0,60 %. 

3. S'estableixen tipus de gravamen diferenciats per als béns immobles de naturalesa urbana, dels quals 

s’exclouen els d’ús residencial, atenent els usos establits en la normativa cadastral per a la valoració de les 

construccions que, per a cadascun dels usos, superen el valor cadastral que es recull en el quadre següent: 

 

 

CODI 

 

ÚS 

 

LLINDAR 

TIPUS DE GRAVAMEN 

DIFERENCIAT 

C Comercial 254.944,18 

 

0,85 

I Industrial 317.692,79 

 

0,85 

M Obres d’urbanització 218.405,68 

 

0,62 

O Oficina 228.448,17 

 

0,85 

 

El tipus de gravamen diferenciat s'aplicarà, com a màxim, al 10 % dels immobles del terme municipal que 

per a cada ús tinguen major valor cadastral. Quan els immobles tinguen atribuïts diversos usos, s'aplicarà el 

tipus corresponent a l'ús de l'edificació o de la dependència principal. Els llindars de valors cadastrals 

definitius es concretaran una vegada la Gerència Regional del Cadastre remeta el padró d'IBI urbà per a 

l'exercici en curs. En cas que, en l'interval 0-10 % d'unitats urbanes per ús de construcció amb valor 

cadastral major, coincidisquen més d'una unitat urbana amb el mateix valor cadastral, de manera que el 
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conjunt superara el 10 % d'unitats per ús, es reduirà el llindar fins al valor cadastral associat a una unitat 

urbana o a un conjunt d'aquestes que determinen un nombre d'unitats amb valor major, inferior al 10 % de la 

totalitat d'unitats per ús de construcció. 

 

Article 3. Bonificacions 

A) Empreses d'urbanització, de construcció i de promoció immobiliària 

Tindran dret a una bonificació del 70 % en la quota íntegra de l'impost, sempre que així ho sol·liciten els 

interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les 

empreses d'urbanització, de construcció i de promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació 

equiparable a l'obra nova, i que no figuren entre els béns del seu immobilitzat, sempre que així ho sol·liciten 

els interessats abans de l'inici de les obres.  

Per a sol·licitar aquesta bonificació s’haurà de: 

1. Sol·licitar per escrit, davant el registre general de l'Ajuntament, abans de l'inici de les obres, de les 

quals s’entendrà com a data d'inici en el cas d'agents urbanitzadors, la recollida en el conveni 

urbanístic subscrit a aquest efecte per l'agent urbanitzador i l'Ajuntament, després de l'aprovació 

definitiva del programa corresponent, i en el cas d'empreses promotores o constructores, en la data 

que s’indique a aquests efectes en la llicència d'obres o, a falta dels supòsits anteriors, la que 

determine l'Ajuntament fonamentada en dret.  

La sol·licitud posterior a l'inici de les obres per l'interessat, no donarà dret a l'aplicació d’aquesta 

bonificació. 

2. Documentació mercantil suficient per acreditar que els béns objecte de bonificació no figuren en el 

seu immobilitzat, i la informació dels últims comptes anuals aprovats correctament i presentats en el 

registre mercantil corresponent.  

La bonificació començarà a aplicar-se a partir del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les 

obres, finalitzarà amb el període impositiu posterior aquell en què finalitzen i s’entendrà com a data de 

finalització, en el cas d'agents urbanitzadors, aquella que s'acredite en l’acta de recepció provisional 

corresponent de les obres d'urbanització, i en el cas d'empreses constructores o promotores, la data que 

indique la certificació final d'obres o, a falta dels supòsits anteriors, la que determine l'Ajuntament de manera 

fundada en dret, sense que en cap cas la bonificació es puga aplicar per un termini superior a tres períodes 

impositius. 

B) Habitatges de protecció oficial 

Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l'impost, els habitatges de protecció oficial i 

els que resulten equiparables a aquests segons la normativa de la Comunitat Valenciana, durant els tres 

períodes impositius següents a l'atorgament de la qualificació definitiva.  

Per a sol·licitar aquesta bonificació s’haurà de: 

1. Sol·licitar-la per escrit, davant el registre general de l'Ajuntament, que tindrà efecte sobre els rebuts i 

les liquidacions que es troben en període voluntari de pagament, o que es troben pendents d'emetre, 

sempre dins de l'àmbit d'aplicació dels tres períodes impositius següents al d'atorgament de la 

qualificació definitiva d'habitatge VPO. Aquesta bonificació només es tramitarà a sol·licitud de l'interessat. 

2. Caldrà aportar la documentació següent: 

- Qualificació definitiva de l'habitatge en règim de protecció oficial. 
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- Últim rebut de l'IBI o document d'alteració cadastral. 

C) Famílies nombroses 

C.1) Família nombrosa de categoria general (d’acord amb el que s'entén per aquesta en l'article 4 de la Llei 

40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses o norma aplicable posterior sobre 

aquest tema). 

Tindran dret a una bonificació del 70 % de la quota íntegra de l'impost, amb un límit màxim de deducció de 

deducció de 300 €, els subjectes passius que ostenten la condició de famílies nombroses de categoria 

general en la data de la meritació corresponent al període impositiu d'aplicació pel que fa als immobles que 

constituïsquen el seu habitatge habitual familiar.  

La sol·licitud d’aquesta bonificació es podrà realitzar en qualsevol moment de l'exercici, però només les 

sol·licituds rebudes fins al 28 de febrer tindran efecte sobre els rebuts de l'IBI de l'exercici en curs. La resta 

de sol·licituds rebudes suposaran, si escau, una bonificació en el rebut de l'exercici següent. 

A la sol·licitud, caldrà adjuntar la documentació que acredite la condició de família nombrosa de categoria 

general. 

C.2)Família nombrosa de categoria especial (d’acord amb el que s'entén per aquesta en l'article 4 de la Llei 

40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses o norma aplicable posterior sobre 

aquest tema). 

Tindran dret a una bonificació del 80 % de la quota íntegra de l'impost, amb un límit màxim de deducció de 

deducció de 300 €, els subjectes passius que ostenten la condició de famílies nombroses de categoria 

especial en la data de la meritació corresponent al període impositiu d'aplicació pel que fa als immobles que 

constituïsquen el seu habitatge habitual familiar.  

La sol·licitud d’aquesta bonificació es podrà realitzar en qualsevol moment de l'exercici, però només les 

sol·licituds rebudes fins al 28 de febrer tindran efecte sobre els rebuts de l'IBI de l'exercici en curs. La resta 

de sol·licituds rebudes suposaran, si escau, una bonificació en el rebut de l'exercici següent. 

A la sol·licitud, caldrà adjuntar la documentació que acredite la condició de família nombrosa de categoria 

general. 

D) Energia solar 

D.1) Es bonificarà un 33 % de la quota durant els períodes impositius següents al de l'atorgament, o fins a la 

derogació o modificació d'aquesta bonificació, per a aquells habitatges que tinguen o implementen una 

instal·lació individual d'energia solar per a producció d'aigua calenta sanitària. L'import màxim de la 

bonificació serà del 25 % de la inversió en l'equipament (es considerarà un màxim bonificable de 6.000 € 

d'inversió total, per la qual cosa el límit de la bonificació no podrà excedir els 1.500 €). 

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor 

incloguen col·lectors que disposen de l’homologació corresponent per l'administració competent i la 

instal·lació de la qual no fora d'obligat compliment per alguna normativa. 

La bonificació es concedirà, prèvia sol·licitud, per decret amb un informe tècnic previ de conformitat emés 

pel Departament d'Urbanisme, i entrarà en vigor en l'exercici següent a la seua aprovació no serà 

acumulable a la de l'apartat 2. 

A la sol·licitud de la bonificació, s’haurà d’adjuntar la documentació següent: 

• Certificació (antigament homologació) de captadors solars tèrmics o sistemes solars prefabricats. 
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• Certificat d'instal·lació emés per una empresa instal·ladora autoritzada, en el qual es faça constar, entre 

altres, el domicili de la instal·lació, la marca i el model dels captadors i les característiques del conjunt de la 

instal·lació. 

• Llicència o autorització municipal per a la instal·lació d'aquests. 

D.2) Es bonificarà un 33 % de la quota durant els períodes impositius següents o fins a la derogació o 

modificació d'aquesta bonificació, per a aquells habitatges que produïsquen energia elèctrica en el 

percentatge mínim que li corresponga detallat en la taula A, per al consum propi, mitjançant sistemes 

d'energia solar i així ho acrediten. L'import màxim de la bonificació serà del 25 % de la inversió en 

l'equipament (es considerarà un màxim bonificable de 12.000 € d'inversió total, per la qual cosa el límit de la 

bonificació no podrà excedir els 3.000 €). 

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció d’electricitat 

col·lectors incloguen equips i que disposen de l’homologació corresponent per l'administració competent i la 

instal·lació de la qual no fora d'obligat compliment per alguna normativa. 

La bonificació es concedirà, prèvia sol·licitud, per decret amb un informe tècnic previ de conformitat emés 

pel Departament d'Urbanisme, i entrarà en vigor en l'exercici següent a la seua aprovació no serà 

acumulable a la de l'apartat 1. 

A la sol·licitud de la bonificació, s’haurà d’adjuntar la documentació següent: 

• Certificació (antigament homologació) d’equips de producció d’electricitat. 

• Certificat d'instal·lació emés per una empresa instal·ladora autoritzada, en el qual es faça constar, entre 

altres, el domicili de la instal·lació, la marca i el model dels equips. 

• Com a condició mínima per a optar a la bonificació, en instal·lacions de nova execució amb sistemes de 

contribució fotovoltaica d'energia elèctrica, s'exigeix una potència nominal igual o superior al vint-i-cinc per 

cent (25 %) del grau d'electrificació que li correspon a aquest habitatge d’acord amb el Reglament 

electrotècnic de baixa tensió. 

• La metodologia per al càlcul del percentatge indicat en el paràgraf anterior es realitzarà de la manera 

següent: 

− Càlcul del grau d'electrificació que li correspondria a l'habitatge que sol·licita la bonificació, d’acord 

amb el que s'estableix en el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

− Segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió, el grau d'electrificació serà el que estableix la 

taula següent: 

 Taula A: escalons de potència prevista en subministres monofàsics 

Electrificació Potència (W) Calibre interruptor general automàtic 

(IGA) (A) 

Bàsica 5750 25 

7360 32 

Elevada 9200 40 

11500 50 

14490 63 
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El grau d'electrificació d'un habitatge es considerarà com d’«electrificació elevada» quan es complisca 

alguna de les condicions següents: 

 Superfície útil de l'habitatge superior a 160 m². 

 Si està prevista la instal·lació d'aire condicionat. 

 Si està prevista la instal·lació de calefacció elèctrica. 

 Si està prevista la instal·lació de sistema d'automatització. 

 Si està prevista la instal·lació d'una assecadora de roba. 

 Si la quantitat de punts d'utilització d'enllumenat és superior a 30. 

 Si la quantitat de punts d'utilització de preses de corrent d'ús general és superior a 20. 

 Si la quantitat de punts d'utilització de preses de corrent dels banys auxiliars de cuina és superior a 6.  

 En altres condicions específiques indicades en el punt 2.3 d'aquesta ITC-BT 25. 

Llicència o autorització municipal per a la instal·lació d'aquests elements. 

D.3) Per als immobles amb ús residencial subjectes al règim de propietat horitzontal, els serà aplicable els 

apartats D.1) i D.2), encara que la sol·licitud de bonificació la presentarà la representació de la comunitat de 

propietaris, amb la documentació i amb d’altres dades referides a la instal·lació comunitària, i amb la relació 

de tots els immobles afectats i la identificació dels seus propietaris (si no coincidira algun d'ells amb els 

titulars dels rebuts, serà necessari presentar la sol·licitud de canvi de titularitat juntament amb la 

documentació corresponent), i serà aplicable, si escau, per a cadascun d'aquests immobles. 

D.4) El que s'estableix en els apartats D.1), D.2) i D.3) anteriors, serà aplicable per a aquest tipus 

d’habitatges i les instal·lacions que hi figuren, així, des de l’1 de gener de 2016, la qual cosa no implica 

efecte retroactiu a aqueixa data, perquè com s'ha assenyalat anteriorment, aquestes bonificacions entraran 

en vigor en l'exercici següent al de la seua aprovació i sense ser acumulables. 

5. Domiciliació 

Els subjectes passius que domicilien el pagament de l'impost sobre béns immobles, gaudiran d'una 

bonificació del 2 %. 

 

Article 4  

Tot allò que no es recull en aquesta ordenança es regularà d’acord amb la Llei general tributària, i amb la 

Llei 02/2004, reguladora de les hisendes locals, i amb la resta de disposicions d'aplicació. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l'1 de gener de 2017, i romandrà en vigència fins a la seua 

modificació o derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. BOP del 8 de desembre de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Article 1. Elements de la relació tributària fixats per llei 

Els elements de la relació juridicotributària d'aquest impost, naturalesa, fet imposable, exempcions, 

subjectes passius, quota tributària, bonificacions, meritació i gestió de l'impost, s'aplicaran segons el que es 

disposa entre els articles 78 i 91, ambdós inclosos, i en les disposicions transitòries 4 i 13 del text refós 

02/2004, de la Llei reguladora d'hisendes locals, el Reial decret legislatiu 1175/90 pel qual s'aproven les 

tarifes i instruccions de l'impost sobre activitats econòmiques, el Reial decret legislatiu 1259/91 sobre tarifes 

i instruccions corresponents a l'activitat ramadera independent i el Reial decret 243/95 sobre normes de 

gestió, altres disposicions de desenvolupament i complementàries de la llei, com ara actualitzacions o 

modificacions legislatives posteriors, i el mateix text d’aquesta ordenança fiscal. 

 

Article 2. Quota 

Segons el que es preveu en l'article 84 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, sobre les quotes dels impostos municipals, provincials o 

nacionals, fixades en les tarifes dels impostos vigents aprovades pel Reial decret 243/95 sobre normes de 

gestió, pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sobre les activitats empresarials, 

industrials, comercials, de serveis i mineres i d'activitats professionals, i d'artistes, i pel Reial decret legislatiu 

1259/1991, de 2 d'agost, sobre l'activitat de ramaderia independent, modificades per l'aplicació dels 

coeficients de l'article 86 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, en funció de l'import net de la 

xifra de negocis del subjecte passiu, se li aplicaran una escala de coeficients que pondere la situació física 

del local dins del terme municipal, únicament en les quotes dels impostos municipals, atenent la categoria 

del carrer, segons els coeficients següents: 

1. Les situades en el centre urbà de la població: 1,1. 

2. Les situades en polígons industrials i en altres zones: 1,3. 

 

Article 3. Bonificacions 

3.1. Les cooperatives i les unions; federacions i confederacions d'aquelles, i les societats agràries de 

transformació, tindran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 

cooperatives. 

3.2. Una bonificació del 50 % de la quota corresponent, per als qui inicien l'exercici de qualsevol activitat 

professional durant els 5 anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d'aquesta. El 

període d'aplicació de la bonificació caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de 

l'exempció prevista en l'article 82.1.b) del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. 

 

Article 4  

Tot allò que no es preveu en aquesta ordenança, es regularà d’acord amb la Llei general tributària, amb la 

Llei reguladora de les hisendes locals i amb la resta de disposicions legals i reglamentàries 

complementàries o de desenvolupament aplicables. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

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

Província, i romandrà en vigència fins a la seua modificació o derogació expresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE MUSEROS         12/106 
 

Text refós de les ordenances fiscals i de les reguladores de preus públics  

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  

SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Text revisat i actualitzat pel setembre de 2008. 

2. Modificada en sessió plenària de juliol de 2009 – Pla de sanejament RD 5 de 2009 – BOP 

de 8 de desembre de 2009. 

3. Modificació de bonificacions fiscals IVTM, aprovades en sessió plenària d’1 d’octubre de 

2020. Publicada en el BOP núm. 238, d’11 de desembre de 2020. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST  

SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

Article 1 

D’acord amb el que preveu l'article 95.4 del Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les tarifes de l'impost són: 

A) Turismes 

Potència i tipus de vehicle Euros 

Menys de 8 cavalls fiscals 16,39 € 

De 8 a 11.99 cavalls fiscals 43,34 € 

De 12 a 15.99 cavalls fiscals 91,63 € 

De 16 a 19.99 cavalls fiscals 113,74 € 

De 20 cavalls fiscals en avant  142,34 € 

 

B) Autobusos 

Potència i tipus de vehicle Euros 

De menys de 21 places 105,93 € 

De 21 a 50 places 150,92 € 

De més de 50 places 188,32 € 

 

C) Camions 

Potència i tipus de vehicle Euros 

De menys de 1.000 kg de càrrega 

útil 

53,90 € 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 105,93 € 

De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 150,92 € 

De més de 9.999 kg de càrrega útil 188,32 € 

 

D) Tractors 

Potència i tipus de vehicle Euros 

Menys de 16 cavalls fiscals 22,55 € 

De 15 a 25 cavalls fiscals 35,42 € 

De més de 25 cavalls fiscals 105,93 € 

 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 

Potència i tipus de vehicle Euros 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de 

càrrega útil 

22,55 € 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 35,42 € 

De més de 2.999 kg de càrrega útil 105,93 € 
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F) Altres vehicles 

Potència i tipus de vehicle Euros 

Ciclomotors 6,16 € 

Motocicletes de fins a 125 cc 6,16 € 

Motocicletes de 125 a 250 cc 9,90 € 

Motocicletes de 250 a 500 cc 19,80 € 

Motocicletes de 500 a 1.000 cc 39,60 € 

Motocicletes de més de 1.000 cc 79,09 € 

 

Article 2  

El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant el rebut tributari o la còpia de l'autoliquidació mecanitzada 

per l'entitat bancària, en cas d'alta o de modificació. 

 

Article 3. Declaració i ingrés 

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles, o quan aquests es reformen de manera que s'altere la 

classificació d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en un 

termini de quinze dies a partir de la data d'adquisició o de reforma, una declaració de liquidació d’aquest 

impost segons el model aprovat per l'Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària 

imprescindibles per a la liquidació normal o complementària procedent, i la seua realització. A més, s’hi 

adjuntarà la documentació acreditativa de la compra o de la modificació, del certificat de les característiques 

tècniques i del document nacional d'identitat o del codi d'identificació fiscal del subjecte passiu. 

2. Simultàniament a la presentació de la declaració de liquidació de l'apartat anterior, el subjecte passiu 

ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulte. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de 

liquidació provisional, mentre l’oficina gestora no comprove que s'ha efectuat mitjançant l’aplicació correcta 

de les normes reguladores de l'impost. En els supòsits de les exempcions recollides en l'article 93.1. i) i g), 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el termini per a sol·licitar l'exempció serà el mateix 

que el de la declaració de liquidació. 

 

Article 4. Períodes de pagament 

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de l'impost es 

realitzarà dins del període que anualment determinarà, a principi de cada exercici, la Junta de Govern Local, 

amb les condicions que s'hi establisquen. 

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà 

mitjançant el sistema de padró anual, en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es troben 

inscrits en el registre públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en el terme municipal. 

3. El padró o la matrícula de l'impost s'exposarà al públic durant un termini de quinze dies hàbils perquè els 

interessats legítims puguen examinar-los i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al 

públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província, i produirà efectes de notificació de la liquidació a 

cadascun dels subjectes passius. 
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Article 5. Bonificació per a vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 25 anys (article 95.6C del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) 

1. Per als vehicles dels tipus inclosos en els epígrafs A) i F), dels quadres de tarifes de l'article 95 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, qualificats d'històrics o amb una antiguitat mínima de 25 

anys, s'estableix una bonificació en la quota incrementada del 100 %. 

Per a ser beneficiari d’aquesta bonificació, l’interessat l’haurà de sol·licitar expressament, mitjançant un 

escrit amb registrat d'entrada, dirigit al departament de rendes de l'Ajuntament. La bonificació s'aplicarà en 

l'exercici següent a aquell en què haja sigut sol·licitada, sempre que es dispose dels requisits legals per a la 

seua concessió i que aquesta siga acordada expressament. 

2. El caràcter històric del vehicle s'haurà d'acreditar, juntament amb la sol·licitud de bonificació, i s’aportarà 

el permís de circulació i la cartilla d'inspecció tècnica del vehicle, o qualsevol altre mitjà de prova oficial que 

n’acredite l'edat mínima i que l’òrgan competent determine com a suficient. 

 

Article 6. Bonificació per a vehicles no contaminants (article 95.6, apartats a i b del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals) 

1. Gaudiran de la bonificació en la quota de l'impost esmentada a continuació, els tipus de vehicles 

següents, segons la classificació realitzada per la DGT en funció del que contaminen els vehicles:  

a) del 75 % en la quota incrementada de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, els vehicles 

classificats com a zero emissions, definits com a categoria que inclou ciclomotors, tricicles, quadricicles, 

motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de vuit places i vehicles de transport de 

mercaderies classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), 

vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV), vehicles híbrids endollables (amb una autonomia mínima 

de 40 km) o vehicles de pila de combustible.  

b) del 50 % en la quota incrementada de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, els vehicles 

classificats com a eco, definits com el segon nivell més amable amb el medi ambient que engloba 

turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de vuit places i vehicles de transport de mercaderies 

classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles híbrids endollables (autonomia inferior a 

40 km), vehicles híbrids no endollables (HEV) i vehicles propulsats per gas natural (gas natural comprimit 

o gas natural liquat) o per gas liquat del petroli. En tot cas, hauran de complir els criteris de l'etiqueta C.  

2. Requisits. Les bonificacions establides en l'anterior apartat tindran caràcter de rogació, i es concedirà 

expressament als subjectes passius que reunisquen les condicions requerides i prèvia sol·licitud 

d'aquests. 

A la sol·licitud, s’haurà d'adjuntar l'acreditació del compliment de les condicions exigides per al seu 

reconeixement, mitjançant l'aportació de la documentació tècnica que acredite que el vehicle compleix 

les condicions per a la seua concessió. La petició haurà de realitzar-se abans de la data de meritació de 

l'impost. Si la bonificació se sol·licita amb posterioritat a aquesta data, la bonificació s'aplicarà a partir del 

període impositiu següent. Concedida la bonificació, farà efecte a partir del període impositiu següent al 

de la data de sol·licitud. 

Totes les bonificacions regulades en aquest article, queden condicionades tant a estar al corrent del 

pagament de tributs municipals, com a estar empadronat en el padró municipal d'habitants del municipi. 

Aquests requisits s'hauran de complir, durant tot el període en el qual el subjecte passiu es beneficie de 
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les bonificacions, i l’Ajuntament podrà comprovar d’ofici l'incompliment de qualsevol dels requisits o 

anul·lar la bonificació; l’anul·lació tindrà efectes des de l'exercici en el qual es produïsca aquest 

incompliment (s’exigirà el pagament de l'impost mitjançant liquidació de les quantitats indegudament 

bonificades no prescrites) i l'interessat haurà de tornar a instar la seua concessió, si es restableix la 

situació que va donar lloc a la seua anul·lació, concessió que, en tot cas, tindrà efectes en l'exercici 

següent al qual es concedisca 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

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

Província, i romandrà en vigència fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR  

DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Revisada i actualitzada pel setembre de 2008. 

2. Modificada en sessió plenària de juliol de 2009 – Pla de sanejament RD 5 de 2009 – BOP 

de 8 de desembre de 2009. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 

CAPÍTOL I 

Fet imposable 

Article 1 

1. Constitueix el fet imposable de l'impost, l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa 

urbana i que es pose de manifest a conseqüència de la transmissió de la seua propietat per qualsevol títol, o 

de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre aquests béns. 

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

a) Negoci jurídic mortis causa. 

b) Declaració formal d'hereus ab intestato. 

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

d) Alienació en subhasta pública. 

e) Expropiació forçosa. 

 

Article 2  

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el declarat apte per a urbanitzar per les 

normes subsidiàries, l'urbanitzable o assimilable per la legislació autonòmica, perquè compta amb les 

facultats urbanístiques inherents al sòl urbanitzable de la legislació estatal, a partir del moment de 

l'aprovació de l'instrument urbanístic de programació; els terrenys que disposen de vies pavimentades o 

vorada i, a més, disposen de clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i 

enllumenat públic; els ocupats per construccions de naturalesa urbana, i també els terrenys que hagen de 

tenir la consideració d'urbans, a l'efecte de l'IBI, amb independència que estiguen o no contemplats així en 

el cadastre o en el padró d'aqueix. 

 

Article 3 

No està subjecte a aquest impost: 

a) L'increment de valor de l'impost sobre béns immobles que experimenten els terrenys que tinguen la 

consideració de rústics, amb les matisacions realitzades en l'article anterior. 

b) Les operacions societàries de fusió, d’escissió i d’aportacions no dineràries recollides en el capítol VIII, 

de la Llei 43/95 de 27 de desembre, de l'impost de societats, quan complisquen els requisits regulats. 

c) Els terrenys que resulten afectats per programes per al desenvolupament d'actuacions integrades, i 

també les adjudicacions que es realitzen en proporció als drets dels propietaris amb motius de la 

reparcel·lació. 

d) Les aportacions de béns i de drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions i 

els pagaments que es verifiquen al seu favor, i les transmissions en pagament dels havers comuns que 

es facen els cònjuges. 

Tampoc produirà la subjecció a l'impost, les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels 

seus fills, com a compliment de sentències en casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga el que 

siga el règim econòmic matrimonial existent. 
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CAPÍTOL II 

Exempcions 

Article 4 

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

a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud. 

b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a conjunt històric artístic, o 

que hagen sigut declarats individualment d'interés cultural, d’acord amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, 

del patrimoni històric espanyol, quan els propietaris o titulars de drets reals acrediten que han realitzat al 

seu càrrec obres de conservació, de millora o de rehabilitació en aquests immobles. 

En aquests supòsits, per a acreditar les obres que donen dret a l'exempció, serà necessari que s'aporten els 

documents següents: 

- Llicència municipal d'obres. 

- Certificat final d'obres. 

- Fotocòpies de les cartes de pagament de les taxes per llicències d'obres i de l'impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 

 

Article 5  

També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents, quan la condició de subjecte 

passiu recaiga sobre les persones o entitats següents: 

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

b) La Comunitat Valenciana, la província de València i els organismes autònoms de caràcter 

administratiu de totes les entitats expressades. 

c) El municipi de la imposició i les entitats locals integrades en aquest o que en formen part, i els 

organismes autònoms de caràcter administratiu respectius. 

d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o beneficodocents. e) Les entitats gestores 

de la Seguretat Social, de mutualitats i de socors mutus, constituïdes d’acord amb la Llei 33/1.984, de 2 

d'agost. 

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

internacionals. 

g) Els titulars de concessions administratives reversibles dels terrenys subjectes a aquestes. 

h) La Creu Roja Espanyola. 

CAPÍTOL III 

Subjectes passius 

Article 6 

Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del 

domini, a títol lucratiu, l’adquiridor del terreny o la persona a favor de la qual es constituïsca o transmeta 

el dret real que es tracte.  
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b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del 

domini, a títol onerós, el transmissor del terreny o la persona que constituïsca o transmeta el dret real 

que es tracte. 

CAPÍTOL IV 

Base imposable 

Article 7 

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 de la meritació i experimentat al llarg d'un període 

màxim de vint anys. 

2. Per a determinar l'import de l'increment real al qual es referia l'apartat anterior, s'aplicarà sobre el valor 

cadastral del terreny en el moment de la meritació, reduït en un 40 % per als cinc anys posteriors a l'entrada 

en vigor de nous valors cadastrals derivats de la fixació, de la revisió o de la modificació dels valors 

cadastrals, d’acord amb el que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de regulació de les hisendes locals.  

La reducció prevista en aquest apartat no serà aplicable en els supòsits en què els valors cadastrals 

resultants de la fixació, revisió o modificació, siguen inferiors als vigents fins a aqueix moment. El 

percentatge citat anteriorment serà el que resulte de multiplicar el número d'anys expressat en l'apartat 2 

d’aquest article, pel percentatge anual corresponent, que serà: 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i cinc anys: 3,1 %. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys: 2,8 %. 

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

2,7 %. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys: 2,7 %. 

 

Article 8 

Amb l’objectiu de determinar el període de temps en què es genere l'increment de valor, es tindran en 

compte només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny o de la 

constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitador del domini sobre aquest, i la 

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

cap cas, el període de generació podrà ser inferior a un any. 

 

Article 9 

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana, es considerarà com a valor d’aquests en el moment 

de la meritació de l’impost, el que tinguen fixat en aquell moment com a impost sobre béns immobles. 

 

Article 10  

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

urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article anterior, que 

represente el valor dels drets indicats calculats d’acord amb 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 puga excedir del 70 % d'aquest valor 

cadastral. 
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b) Si l'usdefruit fóra vitalici, el seu valor, en cas que l'usufructuari tinga menys de vint anys, serà 

equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, quantitat que minorarà en un 1 % per cada any que 

excedisca d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 % del valor cadastral. 

c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica, per un termini indefinit o superior a trenta anys, 

es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el 

seu valor equivaldrà al  

100 % del valor cadastral del terreny usufructuat. 

d) Quan es transmeta un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres a), b) i c) 

anteriors, s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny en el moment d'aquesta transmissió. 

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

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

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

sobre els quals es constituïsquen els drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 

temporals o vitalicis, segons els casos. 

g) En la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudi, limitador del domini i diferent dels 

enumerats en els números 1, 2 i 3 d'aquest article i del següent, es considerarà com a valor d’aquest: 

a) El capital, preu o valor pactat en constituir-lo, si fóra igual o major que el resultat de la capitalització 

de l'interés bàsic del Banc d’Espanya, de la seua renda o pensió anual. 

b) Aquest últim, si aquell fóra menor. 

 

Article 11 

En la constitució o en la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret 

a realitzar una construcció sota 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, pel que fa a aquest, el mòdul de 

proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, a falta d’aquest, el que resulte d'establir la proporció 

entre la superfície o el volum de les plantes a construir, en vol o en subsòl, i la superfície o el volum totals 

edificats una vegada construïdes aquelles. 

 

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. 

 

Article 13. Reduccions 

S'estableix una reducció del 40 % en els termes recollits per l'article 107.3 del text refós de la Llei de 

redistribució de les hisendes locals, amb el límit màxim de 5 anys des de l'entrada en vigor dels nous valors 

cadastrals (reducció aplicable en 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009). 

 

CAPÍTOL V 

Deute tributari 

Secció primera 

Quota tributària 
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Article 13. Càlcul de la quota 

La quota d'aquest impost serà la que resulte d'aplicar, a la base imposable, el tipus que corresponga entre 

els següents: 

1. Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i cinc anys: el  

27,30 %. 

2. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys: el 27,30 %. 

3. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys: el 27,30 %. 

4. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys: el 27,30 %. 

 

Article 14. Bonificacions 

1.Tindran dret a una bonificació de la quota de l'impost, els increments de valor que es manifesten per 

causa de mort, únicament quant a la transmissió de l'habitatge habitual del causant, o per la constitució o 

transmissió de drets reals de gaudi o limitadors de domini que recauen sobre l’habitatge habitual del 

causant. Únicament tindran dret a aquesta bonificació els descendents i els adoptats, els cònjuges, els 

ascendents i els adoptants que convisquen amb el causant en el moment de la defunció. 

La bonificació aplicable dependrà del valor del sòl de l'habitatge habitual del causant, segons l’escala 

següent: 

a) Bonificació del 95 % de la quota per a valors del sòl inferiors o iguals a 30.000 €. 

b) Bonificació del 75 % de la quota per a valors del sòl superiors a 30.000 € i inferiors o iguals a 50.000 

€. 

c) Bonificació del 50 % de la quota per a valors del sòl superiors a 50.000 € i inferiors o iguals a 75.000 €. 

d) Bonificació del 25 % de la quota per a valors del sòl superiors a 75.000 €. 

2. Tindran dret a una bonificació del 20 % de la quota de l'impost, els increments de valor que es manifesten 

com a conseqüència de transmissions de terrenys o de constitució de drets reals limitadors de domini, 

realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, adoptats, cònjuges, ascendents 

i adoptants. Aquesta bonificació no serà aplicable a aquells increments de valor que ja estiguen beneficiats 

per la bonificació anterior. 

Aquestes bonificacions s'aplicaran d'ofici si, de les dades aportades, es poguera deduir el dret a gaudir-ne. 

No obstant això, l’interessat podrà efectuar la sol·licitud en el moment de presentar la declaració tributària, o 

una vegada notificada la liquidació, en el termini de reclamació d’aquesta. 

 

CAPÍTOL VI 

Meritació 

Article 15 

1. L'impost es reporta: 

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. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió: 
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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 del seu lliurament a 

un funcionari públic. 

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

 

Article 16 

1. Quan es declare o reconega judicialment o administrativament, per resolució ferma, haver tingut lloc la 

nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de 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 aquest acte o contracte no li haja produït efectes lucratius i que reclame la 

devolució en un termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferma. S’entendrà que existeix efecte 

lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen d'efectuar les devolucions recíproques, d’acord amb 

l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no haja produït efectes lucratius, si la rescissió o 

la resolució es declara per l’incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no li pertocarà 

cap devolució. 

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

l'impost satisfet, i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a acord mutu, s'estimarà 

l'avinença en acte de conciliació i el simple assentiment a 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 se suspén, no es liquidarà l'impost fins que aquesta es 

complisca. Si la condició es resol, s'exigirà l'impost 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, davant d’aquest ajuntament, la declaració segons el 

model determinat per aquest, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a 

practicar la liquidació procedent. 

2. Aquesta declaració haurà de ser presentada, en els terminis següents, a comptar des de la data en què 

es produïsca la meritació de l'impost: 

a) Quan es tracte d'actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils. 

b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any, a 

sol·licitud del subjecte passiu. 

3. A la declaració, s'adjuntaran els documents en els quals consten els actes o contractes que originen la 

imposició. 

 

Article 18 

Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, amb indicació del termini 

d'ingrés i l’expressió dels recursos procedents. 
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Article 19 

Amb independència del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, estan igualment obligats a 

comunicar la realització del fet imposable a l’Ajuntament, en els mateixos terminis que els subjectes passius: 

a) El donant o la persona que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, en els supòsits 

contemplats en la lletra a) de l'article 6 d’aquesta ordenança, sempre que s'hagen produït per negoci 

jurídic entre vius. 

b) L’adquiridor o la persona a favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real del qual es tracte, 

en els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article. 

 

Article 20 

Així mateix, els notaris estaran obligats a remetre, a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada 

trimestre, la relació o l’índex comprensiu de tots els documents que hagen autoritzat en el trimestre anter ior, 

en els quals es continguen els fets, els actes o els negocis jurídics que posen de manifest la realització del 

fet imposable d'aquest impost, amb excepció dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, 

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

jurídics, que els hagen sigut presentats per al coneixement o la legitimació de signatures. 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 la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que es preveu en la Llei general 

tributària, en les altres lleis de l'estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu 

desenvolupament. 

Secció tercera 

Infraccions i sancions 

Article 22 

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions 

que corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions 

que la complementen i desenvolupen. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

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

Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE  

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Revisada i actualitzada pel setembre de 2008. 

2. Modificada en sessió plenària de juliol de 2009 – Pla de sanejament RD 5 de 2009 – BOP 

de 8 de desembre de 2009. 
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

Article 1. Fet imposable 

1. El fet imposable de l'impost constitueix la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra per a la qual s'exigisca l’obtenció de la llicència d'obra urbanística corresponent, s'haja 

obtingut o no aquesta llicència, sempre que l’expedició corresponga a aquest ajuntament. 

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què fa referència l'apartat anterior podran consistir en: 

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tot tipus de nova planta. 

b) Obres de demolició. 

c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seua disposició interior, com el seu aspecte exterior. 

d) Alineacions i rasants. 

e) Obres de fontaneria i de clavegueram. 

f) Obres en cementeris. 

g) Qualsevol altra construcció, instal·lació o obra que requerisca llicència d'obres o urbanística. 

 

Article 2. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, els propietaris dels immobles sobre els 

quals es realitzen les construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguen propietaris de les obres; en la 

resta de casos, es considerarà contribuent qui ostente la condició de propietari de l'obra.  

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els qui sol·liciten les llicències 

corresponents o realitzen les construccions, instal·lacions o obres, si no van els contribuents mateixos. 

 

Article 3. Base imposable, quota i meritació 

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

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

3. El tipus de gravamen serà del 3 %. 

4. L'impost es reporta en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'haja 

obtingut la llicència corresponent. 

5. A l'efecte d'aquest impost, s'entendran iniciades les construccions, instal·lacions i obres, excepte prova 

del contrari: 

a) Quan haja sigut concedida la llicència municipal preceptiva, en la data en què l’haja retirat l'interessat 

o el seu representant o, en cas que no siga retirada, als 30 dies de la data del decret d'aprovació 

d’aquesta. 

b) Quan, sense que l'Ajuntament haja concedit la llicència preceptiva, s'efectue qualsevol classe d'acte 

material o jurídic que tendisca a la realització de les obres. 

 

Article 4. Gestió i liquidació 

1. L'impost s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
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2. En el supòsit a) de l’apartat cinqué de l'article anterior, els subjectes passius estan obligats a practicar 

l’autoliquidació de l'impost en l'imprés habilitat a aquest efecte per l'Ajuntament, i a abonar-la en qualsevol 

entitat bancària de les situades al municipi prèviament a la retirada de la llicència concedida i, en tot cas, 

dins d’un termini màxim de 15 dies a partir del moment en què li haja sigut notificada la concessió d'aquesta. 

3. En el supòsit b) d’aqueix apartat i article, els subjectes passius estan igualment obligats a practicar i a 

abonar l’autoliquidació indicada, en un termini màxim de 15 dies a partir del moment en el qual es produïsca 

la meritació, sense que el pagament realitzat comporte cap tipus de presumpció o d’acte declaratiu de drets 

al seu favor.  

4. Vistes les construccions, instal·lacions o obres realitzades i del cost real efectiu d’aquestes, l'Ajuntament, 

mitjançant la comprovació administrativa oportuna, es podrà modificar, si escau, la base imposable a què es 

refereix l'apartat anterior, practicar la liquidació definitiva corresponent i exigir-li o reintegrar-li, al subjecte 

passiu, la quantitat que corresponga, si escau. 

 

Article 5. Inspecció i recaptació 

La inspecció i la 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 reguladores de la matèria, i també en les disposicions dictades per al 

seu desenvolupament. 

 

Article 6. Infraccions i sancions 

En tot el que faça referència a la qualificació de les infraccions tributàries, i a la determinació de les sancions 

que corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions 

que la complementen i desenvolupen. 

 

Article 7. Bonificacions 

1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades d'interés especial o d’utilitat pública 

municipal, pel fet de concórrer en circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 

l'ocupació, que justifiquen aquesta declaració, gaudiran d'una bonificació en la quota de fins al 95 %. 

Aquesta declaració correspondrà al Ple de l'Ajuntament, i s'acordarà amb la sol·licitud prèvia del subjecte 

passiu, a qual s’adjuntarà la proposta del text del conveni en el qual s'establisquen les condicions en les 

quals es concedeix la bonificació, pel vot favorable de la majoria simple dels membres. 

2. Les construccions, instal·lacions o obres que es realitzen per a procedir a l'adaptació arquitectònica, a 

l’eliminació de barreres o a la millora dels accessos i de l’habitabilitat de les persones discapacitades que 

habiten un habitatge gaudiran, a l'empara de l'article 103.2. i del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, d'una bonificació del 90 % de la quota de l'impost. La bonificació que resulte d'aquest 

paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions regulades en aquest article, a 

l'empara de l'article 103 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-la per escrit l'interessat, i aportar la documentació acreditativa de la 

condició de discapacitat de la persona que habita l'habitatge. S’entendrà com a persona discapacitada que 

habita l'habitatge, la que estiga empadronada en aquest o, si no ho està, el posseïsca com a propietari, 

arrendatari o titular d'un dret limitador d’ús i gaudi, o com a ascendents o descendents d’aquests, fins a un 

segon grau de consanguinitat i un quart grau d'afinitat. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

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

Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 

ADMINISTRATIVES DE CARÀCTER URBANÍSTIC 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. BOP núm. 310 – 31 de desembre de 2007. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 

ADMINISTRATIVES DE CARÀCTER URBANÍSTIC 

 

Article 1. Fet imposable i meritació 

L’atorgament d’aquestes llicències està determinat per l'activitat municipal desenvolupada d'instal·lacions, 

construccions i obres, que tendeixen a verificar si aquestes es realitzen amb la subjecció de les normes 

urbanístiques, d'edificació i de policia vigents, amb l’objectiu de comprovar que s'ajusten als plans 

d'ordenació urbana vigents, que segueixen la destinació i l’ús previstos, que no atempten contra l'harmonia 

del paisatge ni les condicions estètiques, que compleixen amb les condicions de seguretat, de salubritat, 

d’higiene i de sanejament i, finalment, que no existeix cap prohibició d'interés artístic, històric o monumental, 

tot això com a pressupost necessari per a l'atorgament d’aquestes llicències. 

L'obligació de contribuir naixerà en el moment que es formule la sol·licitud de la llicència preceptiva, o des 

que es realitze o execute qualsevol instal·lació, construcció o obra sense haver-la obtingut. 

 

Article 2. Obligats al pagament 

Seran subjectes passius les persones naturals o jurídiques que siguen: 

a) Sol·licitants de la llicència respectiva. 

b) Executants de les instal·lacions, construccions i obres quan s'haja procedit sense la llicència 

preceptiva. 

 

Article 3. Substituts del contribuent 

Seran els constructors i contractistes de les obres. 

 

Article 4. Base imposable 

1. Serà el cost real i efectiu de l'obra, entés com el pressupost d'execució material que es liquide en 

aquesta, amb les excepcions següents: 

a) En els moviments de terres, com a conseqüència del buidatge o rebliment de solars, etc., els metres 

cúbics de terra a remoure. 

b) En les llicències sobre parcel·lacions i reparcel·lacions, la superfície expressada en metres quadrats, 

objecte de les operacions. 

c) En les demarcacions d'alineacions i rasants, els metres lineals de façana o façanes de l'immoble 

subjecte a les operacions. 

d) En les obres menors fins a 1.200 € de pressupost, la unitat d'obra. 

e) En les ocupacions de la via pública, la superfície ocupada per les obres i les grues o altres elements 

que s'hi instal·len. 

f) En les llicències de primera ocupació, la unitat o l’habitatge. El sol·licitant de la llicència urbanística 

tindrà l'obligació de sol·licitar la llicència de primera ocupació. 

2. A aquests efectes, es consideraran: 

a) Obres menors: 

- Les que no requerisquen, amb caràcter preceptiu, la intervenció de cap tècnic facultatiu redactor del 

projecte que garantisca l'adequació a la normativa vigent de les obres. 
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- La col·locació de bastides a la via pública 

- Les obres de reparació i d’embelliment de façanes de la via pública o de patis interiors. 

- La substitució de fusteries i instal·lacions interiors de locals o d’habitatges. 

- La reforma de buits de façana sense col·locació de llindes. 

- La col·locació o la substitució d'escaioles, paviments i enrajolats. 

- La col·locació de rètols, tendals, etc. amb vol menor de 0,40 m. 

- Qualsevol obra de xicoteta entitat no especificada anteriorment, de caràcter anàleg. 

b) Obres majors: 

- Qualsevol obra que no estiga inclosa en les anteriors o que, encara que ho estiga, puga afectar 

l'estructura de les edificacions, plantes o locals. 

- Qualsevol obra que puga afectar les condicions d'habitabilitat dels edificis, locals o habitatges. 

3. Per a determinar la base, es tindrà en compte el pressupost presentat pels interessats, que haurà d'estar 

visat pel col·legi oficial corresponent, en un altre cas serà determinat pels tècnics municipals, i s’acomodarà 

als mòduls de cost vigents a cada moment del Col·legi Oficial d'Arquitectes o als preus que es fixen per 

organismes oficials. L'import que en resulte tindrà caràcter provisional i estarà subjecte a la comprovació 

dels serveis tècnics en els termes que s’assenyalen posteriorment. 

 

Article 5. Tarifes 

1. Obres, instal·lacions, construccions i demolicions considerades com a obra major: 

TRAM COEFICIENT 

Fins a 3.000 € 0 € 

De 3.001 € a 6.000 € Fix de 100 € 

De 6.001 € a 30.000 € 2,0 % 

De 30.001 € a 300.000 € 2,3 % 

De 300.001 € a 600.000 € 2,6 % 

Més de 600.000 € 2,9 % 

 

2. Moviment de terres com a conseqüència del buidatge o l’ompliment de solars, per cada metre cúbic 

 0,48 €. 

3. Les parcel·lacions i reparcel·lacions, per cada metre quadrat objecte d’aquestes operacions, un mínim de 

30 €: 

− Parcel·lacions o segregacions urbanes: 0,15 € / m2. 

− Parcel·lacions o segregacions rústiques: 0,09 € / m2. 

4. Fixació d'alineacions i rasants, per cada metre lineal de façana o paret de l'immoble, 3 € amb un mínim de 

12 €. 

5. Per cada obra menor, el 2 % del pressupost, amb un mínim de 60 €. 

6. Llicència de primera ocupació: per cada habitatge o local comercial, la quantitat de  

30 €. 
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Article 6. Caducitat  

Una vegada concedida la llicència municipal, el titular tindrà un termini de sis mesos per a començar l'obra i, 

si durant aquest termini no la començara, la llicència es considerarà caducada, i l’haurà de sol·licitar 

novament si vol iniciar les obres. 

 

Article 7. Sol·licitud  

a) Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència presentaran, a l'Ajuntament, la sol·licitud 

corresponent, juntament amb el projecte tècnic visat pel col·legi que corresponga (en cas de ser necessari, 

d’acord amb les ordenances urbanístiques i fiscals), firmat per qui tinga els treballs al seu càrrec o pel 

facultatiu competent i, en general, contindrà la sol·licitud, tota la informació necessària per a l’aplicació 

exacta de l'exacció, la documentació requerida per les ordenances d'edificació i l’acreditació, si escau, de 

l'alta de l'impost d'activitats econòmiques del promotor o constructor que faculte per a l'obra a executar. 

b) Quan es tracte de llicència per a aquells actes en què no siga exigible la formulació del projecte subscrit 

pel tècnic competent, un pressupost de les obres a realitzar acompanyarà la sol·licitud, amb una descripció 

detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials a emprar i, en general, de 

les característiques de l'obra o dels actes, les dades dels quals permeten comprovar-ne el cost. 

c) La sol·licitud podrà ser formulada per l'interessat o pel contractista de les obres, però s’hi haurà de fer 

constar el nom i el domicili del propietari de l'immoble, o de l'arrendatari quan les obres es realitzen per 

compte i interés d'aquest, amb la conformitat o l’autorització expresses del propietari. 

d) Si després de formular la sol·licitud de la llicència es modifica o amplia el projecte, s’haurà d’informar 

l'administració municipal amb el pressupost nou o el reformat i, si escau, adjuntar-hi plànols i memòries de la 

modificació o de l’ampliació. 

e) En les sol·licituds de llicències per a construccions de nova planta, s’haurà de fer constar que el solar es 

troba completament expedit i sense edificació que n’impedisca la construcció, en cas contrari, s’haurà de 

sol·licitar la llicència de demolició de les construccions prèviament o simultàniament. 

f) Així mateix, la sol·licitud de la llicència per a la demarcació d'alineacions i de rasants, serà prèvia la 

llicència d'obres de nova planta. 

g) Per a les obres que d'acord amb les ordenances d'edificació tinguen l'obligació de col·locar tanques o 

bastides, s'exigirà el pagament dels drets corresponents a aquest concepte i la primera mensualitat per 

l’ocupació de la via pública amb tanques i bastides, que es liquidarà simultàniament a la concessió de la 

llicència d'obres. 

h) Si després de formular la sol·licitud de llicència es modifica o amplia el projecte, s’haurà d’informar 

l'administració municipal amb el pressupost nou o el reformat i, si escau, amb plànols i memòries de la nova 

modificació o ampliació. 

 

Article 8. Execució  

a) L'execució de les obres queda subjecta a la vigilància, la fiscalització i la revisió de l'Ajuntament, que 

l'exercirà a través del seus tècnics i agents. 

b) Independentment de la inspecció anterior, els interessats estaran obligats a sol·licitar la comprovació 

de les obres en les bases o en els estats determinats per les ordenances d'edificació. 
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c) Les llicències i les cartes de pagament o les fotocòpies de les unes i de les altres, obraran en el lloc de 

les obres mentre duren, que podran ser exhibides a requeriment dels agents de l'autoritat municipal, i 

que en cap cas podran retirar-les perquè la permanència d'aquests documents en les obres és 

inexcusable. 

 

Article 9. Autoliquidació  

a) En sol·licitar la llicència, els interessats presentaran l’autoliquidació, la base imposable de la qual serà el 

cost real de les obres, segons el que s’assenyala en els apartats 4 i 5, que es deduirà del pressupost del 

projecte visat pel col·legi oficial corresponent o, en cas de no requerir-se, segons el pressupost previst. 

b) Aquesta autoliquidació tindrà caràcter provisional i podrà ser revisada pels serveis tècnics i tributaris, que 

procediran a efectuar la liquidació complementària de l'anterior, que continuarà sent provisional fins que 

finalitzen les obres. 

c) Juntament amb aquesta autoliquidació, a més de la documentació requerida en els apartats anteriors, 

hauran de presentar el justificant de l'ingrés de la quantitat que en resulte, sense el qual no es procedirà a la 

tramitació de l'expedient administratiu de concessió de la llicència. 

d) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada acabades les obres, i a la 

vista del resultat d’aquesta comprovació, practicarà la liquidació definitiva que procedisca, amb la deducció, 

si escau, del que s’haja ingressat provisionalment. 

e) Totes les liquidacions que es practiquen seran notificades al subjecte passiu substitut del contribuent, per 

a l’ingrés directe en les arques municipals, i utilitzaran els mitjans de pagament i els terminis que indica el 

Reglament general de recaptació. 

f) Els titulars de llicències d'obres atorgades en virtut del silenci administratiu, abans d'iniciar les obres o les 

instal·lacions hauran d'ingressar, amb caràcter provisional, l'import de la quota corresponent al projecte o al 

pressupost presentat que, de la mateixa manera, estarà subjecte a la revisió i la liquidació definitiva. 

g) En la mateixa instància de la sol·licitud, es faran constar els dies i els metres quadrats de la via pública 

que s’ocuparan per a l'execució de les obres, i les grues o d’altres elements que s’hi instal·laran. Així mateix, 

s'hi adjuntarà el resguard de l'import que resulte de l'autoliquidació d’aquesta ocupació. 

h) L'Ajuntament podrà aprovar un model específic d'autoliquidació que s’haurà d'adjuntar a la sol·licitud. 

 

Article 10. Bonificacions 

En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a 

liquidar seran reduïdes al 30 %, les quals s’hauran d’aplicar sempre que l'activitat municipal s'haja iniciat 

efectivament. La caducitat de les llicències no dóna cap dret al titular per a la devolució de la taxa 

ingressada. 

 

Article 11. Infraccions 

Constitueixen casos específics d'infracció els següents: 

a) Simple infracció: 

− No tenir en el lloc de les obres i a la disposició dels agents municipals, els documents que requereix 

aquesta ordenança. 
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− No sol·licitar la llicència necessària per a la realització de les obres, sense perjudici de la qualificació 

que procedisca per omissió o defraudació. 

b) Omissió: 

− No informar, a l'Administració municipal, el valor major de les obres realitzades, de les modificacions o 

dels pressupostos d’aquestes, llevat que per les circumstàncies concurrents haja de qualificar-se de 

defraudació. 

c) Defraudació: 

− La realització d'obres sense llicència municipal.  

− La falsedat de la declaració en aspectes essencials per a la determinació de la base de gravamen. 

La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes reportades no 

prescrites. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 

ADMINISTRATIVA D’ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES  

D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 

2. Introducció de la bonificació temporal de 2010 – Modificada en sessió plenària de 22 de 

desembre. Publicada en el BOP núm. 310, de 31 de desembre de 2010. 
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TAXA PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA D’ATORGAMENT  

DE LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

 

Article 1. Fet imposable i meritació 

Serà objecte d'aquesta exacció, la prestació dels serveis tècnics i administratius previs a l'atorgament de la 

llicència preceptiva per a l'obertura de qualsevol activitat que la requerisca, tant industrial com fabril, 

comercial, recreativa, docent o cultural, i estarà constituït per l'activitat municipal que tendisca a verificar si 

els locals i les instal·lacions reuneixen les condicions requerides per al seu funcionament normal, com a 

pressupost necessari per a l'atorgament de la llicència municipal preceptiva. L'obligació de contribuir-hi naix 

amb la petició de la llicència. 

 

Article 2. Obligats al pagament 

Subjecte passiu. Estaran obligades al pagament d’aquesta exacció les persones naturals o jurídiques que 

sol·liciten la llicència, o les que estiguen obligades a sol·licitar-la, com a titulars d'establiments o d'activitats 

subjectes a la seua obtenció, en els quals es produïsca algun dels fets següents: 

a) Primera instal·lació o iniciació d'activitats. 

b) Trasllat del local 

c) Canvi d'activitat. 

d) Qualsevol altre supòsit d'obertura d'establiment. 

e) Ampliació del local, de les instal·lacions o de les activitats a desenvolupar en establiments i activitats 

preexistents. 

f) Reobertura del funcionament després de la suspensió de l'activitat durant un temps superior a sis 

mesos, o després de la retirada d’aquesta per l’incompliment de les normes vigents. 

g) Canvi de titularitat per cessió, traspàs o qualsevol altra causa. 

 

Article 3. Normes de gestió  

Aquest ajuntament fa reserva especial de la facultat que li atorguen les disposicions legals vigents, de 

denegar i, si escau, retirar les llicències a aquells establiments que manquen de les condicions que exigeix 

el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret  2414, de 30 de 

novembre de 1961, el Reglament de policia, espectacles i activitats recreatives, aprovat pel Reial decret 

2816/82, de 27 d'agost, i les ordenances municipals vigents. 

 

Article 4. Caducitat  

Les llicències atorgades caducaran: 

a) Als tres mesos de ser concedides, si en aquest termini l'establiment no ha sigut obert al públic. 

b) Si després d'haver iniciat  les activitats, l'establiment roman tancat més de sis mesos consecutius. 

c) Quan el tancament siga temporal, a causa d'interrupció normal de les activitats de la indústria o del 

comerç del qual es tracte, i en reprendre's subsistisquen sense variació les que van servir de base per a 

la liquidació inicial de la taxa, com també la titularitat de la indústria o del comerç, el termini per a 

determinar la caducitat de la vigència serà d'un any. 
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Article 5. Base imposable 

Estarà constituïda per l'import de la quota municipal íntegra anual que corresponga, segons l'epígraf al qual 

estiga subjecte de l'impost d'activitats econòmiques. En el supòsit que l'activitat estiga subjecta a diversos 

epígrafs,o que tinga locals annexos, la base estarà constituïda per la suma de les quotes de tots els apartats 

corresponents. 

 

Article 6. Tarifes 

1. Les tarifes d'aquesta llicència seran equivalents a l'aplicació del coeficient que s'assenyala per a 

cadascun dels casos, sobre l'import de la quota íntegra anual municipal de l'impost d'activitats econòmiques, 

que corresponga per a cadascun dels epígrafs de l'activitat de la qual es tracte. 

2. Els coeficients a aplicar seran els següents: 

a) Activitats no qualificades: coeficient 1. 

b) Activitats sotmeses al Reglament d'espectacles o al d'activitats molestes, nocives, insalubres o 

perilloses, assenyalades en l'article 4 d'aquesta ordenança o el que el puga substituir: coeficient 1,5. 

c) Activitats subjectes als dos reglaments assenyalats en l'apartat anterior: coeficient 2. 

3. No obstant això, tindran la consideració de taxes mínimes les següents: 

a) Per a les activitats de l'apartat a): 180 €. 

b) Per a les activitats de l'apartat b): 600 €. 

c) Per a les activitats de l'apartat c): 900 €. 

4. En els casos següents, s'aplicaran, com a mínimes, les tarifes que s'assenyalen: 

a) Bancs i bingos: 2.400 €. 

b) Sales de festa, discoteques i salons de joc (tipus B): 1.800 €. 

c) Bars amb ambientació musical: 1.200 €. 

d) Gasolineres: 3.000 €. 

 

Article 7. Bonificacions 

Per a tots els supòsits, i amb caràcter temporal i extraordinari, s'introdueix una bonificació del 100 %. 

 

Article 8. Sol·licitud 

1. Per a activitats qualificades: 

a) Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència presentaran, a l'Ajuntament, la sol·licitud 

oportuna, juntament amb el projecte tècnic visat pel col·legi corresponent (en cas de resultar exigible 

segons les ordenances urbanístiques i fiscals), signat per qui tinga al seu càrrec els treballs o pel 

facultatiu competent i, en general, contindrà la sol·licitud, tota la informació necessària per a l'aplicació 

exacta de l'exacció, i la documentació requerida per la legislació vigent. 

b) Així mateix, hauran de presentar el justificant de l'alta en els epígrafs corresponents de l'impost sobre 

activitats econòmiques, o la declaració responsable en la qual s'indiquen els epígrafs en què es donarà 

l'alta, i el compromís de no iniciar cap activitat fins que li siga comunicada la llicència expressament. 

c) Justificant de l'ingrés de l'autoliquidació, sense el qual no es donarà curs a l'expedient. 



AJUNTAMENT DE MUSEROS         38/106 
 

Text refós de les ordenances fiscals i de les reguladores de preus públics  

d) Si després d’haver-se formulat la sol·licitud de la llicència es modifica o amplia el projecte, s’haurà 

d’informar l'administració municipal amb el pressupost nou o el reformat i, si escau, plànols i memòries 

de la modificació o de l’ampliació. 

2. Per a activitats innòcues:  

a) Rebut acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés previ que corresponga segons les ordenances fiscals 

municipals, sense el qual no es donarà curs a l'expedient. 

b) Així mateix, s’haurà de presentar el justificant de l'alta en els epígrafs corresponents de l'impost sobre 

activitats econòmiques, o la declaració responsable en la qual s'indiquen els epígrafs en què es donarà 

l'alta, i el compromís de no iniciar cap activitat fins que la llicència li siga comunicada expressament. 

c) Memòria descriptiva de l'activitat, en què es descriguen els serveis a realitzar, la manera de prestar-los 

i qualsevol dada que justifique la innocuïtat de l'activitat, com ara el càlcul de la càrrega tèrmica, la 

justificació de les mesures de protecció i d’evacuació del local (CPI), els il·luminats d'emergència, la 

xicoteta maquinària i potència dels electromotors instal·lats (aparells d'aire condicionat, mostradors 

frigorífics, talladores, etc.). 

d) Memòria i pressupost desglossat de les obres i de les instal·lacions a realitzar per a adequar el local a 

l'ús previst, subscrits pel tècnic competent. 

e) Plànols redactats pel tècnic competent: 

- D'emplaçament a escala 1:1000, amb base en els plànols parcel·laris de la cartografia municipal. 

- De la planta de l'estat actual del local abans de l'habilitació. 

- De la planta de l'edifici en què es pretén exercir l'activitat, grafiant la part en què es desenvoluparà, i 

en el qual es reflectiran: 

• El quadre de superfícies construïdes i útils total, i de cadascuna de les dependències o zones 

d'ús diferenciat. 

• El mobiliari a instal·lar (mostradors, prestatgeries, expositors, etc.) i els aparells sanitaris. 

• L’esquema elèctric unifilar amb les mesures de protecció de les instal·lacions elèctriques, els 

sistemes de protecció contra incendis i els aparells d'enllumenat de senyalització i d’emergència, 

etc. 

 

Article 9. Autoliquidació 

a) Les quotes corresponents se satisfaran en les entitats designades per a això, i s’adjuntaran a la 

sol·licitud. Aquesta autoliquidació consistirà en l'aplicació dels coeficients assenyalats en funció de les 

quotes marcades per als epígrafs de l'activitat de la qual es pretenga l'autorització i, almenys les quotes 

mínimes, i tot això, si escau, amb les reduccions assenyalades en l'article 7. Aquest ingrés tindrà el caràcter 

de provisional, i serà supervisat pels serveis municipals, que podran, en el supòsit d'observar que s'ha 

aplicat incorrectament, practicar una liquidació provisional, d'acord amb la sol·licitud presentada i la 

documentació que s'hi acompanye, sense perjudici de la liquidació definitiva, una vegada autoritzada la 

instal·lació. 

b) El pagament de la taxa sobre la llicència d'obertura d'establiments, no prejutjarà en cap cas la concessió 

de la llicència. 

c) En cas que no s'efectuen els ingressos corresponents com a autoliquidació, els serveis municipals 

procediran a practicar les liquidacions que procedisquen i que hagen sigut reportades. 
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d) L'Ajuntament podrà aprovar un model específic d'autoliquidació, que s’haurà d'adjuntar a la sol·licitud. 

 

Article 10 . Infraccions  

Constitueixen casos especials d'infracció, qualificats de defraudació: 

a) L'obertura de locals sense l'obtenció de la llicència corresponent. 

b) La falsedat de les dades necessàries per a determinar la base de gravamen. 

c) L'inici de les activitats sense l'alta de l'impost sobre activitats econòmiques que corresponga. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’EXPEDICIÓ  

DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 

2. Modificada en el BOP núm. 248, de 29 de desembre de 2015. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’EXPEDICIÓ  

DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 

Article 1. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a 

instàncies de part, de tota classe de documents que expedisca i d'expedients que entenga l'administració o 

les autoritats municipals. 

A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instàncies de part, qualsevol documentació administrativa que 

haja sigut provocada pel particular o redunde en el seu benefici, encara que no haja intervingut la sol·licitud 

expressa de l'interessat. 

La tramitació de documents i d’expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no estarà 

subjecta a aquesta taxa, i tampoc les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, 

els recursos administratius contra resolucions municipals i la utilització privativa o l'aprofitament especial de 

béns de domini públic municipal, que estiguen gravats per una altra taxa municipal o que l’Ajuntament els 

exigisca un preu públic. 

 

Article 2. Subjecte passiu 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, i les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la 

Llei general tributària, que sol·liciten, provoquen o que tinguen interés en la tramitació del document o 

expedient del qual es tracte, i els assenyalats en els articles 38 i següents d’aquesta llei. 

 

Article 3. Exempcions subjectives 

Gaudiran d'exempció aquells contribuents que concórreguen en alguna de les circumstàncies següents: 

a) Haver sigut declarats pobres per precepte legal o haver obtingut el benefici judicial de pobresa, quant 

als expedients que han de fer efecte, justament, en el procediment judicial en el qual hagen sigut 

declarats pobres. 

b) Haver sigut declarats administrativament pobres per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Museros, 

amb l’informe previ del departament corresponent, i per a la documentació que oficialment se li 

requerisca dins d'aquest expedient. 

 

Article 4. Base imposable 

La base imposable estarà determinada per la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord 

amb la tarifa que conté l'article següent, i comprendrà la tramitació completa, en cada instància, del 

document o expedient de què es tracte, des de l’inici fins a la resolució final, inclosa la certificació i la 

notificació de l'acord recaigut a l'interessat. 

 

Article 5. Quota tributària  

S'aplicarà segons el document del qual es tracte: 

• Informació urbanística a instàncies de part, ja siga per a cèdules d'habitabilitat o per un altre motiu: 

31,20 €. 

• Cèdula urbanística: 43,80 €. 
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• Còpia de plànols parcel·laris: 18,60 €. 

• Còpia d'una altra classe de plànols:7,50 €. 

• Fotocòpies: 0,12 €. 

• Liquidació provisional de tributs, a instàncies de part: 7,50 €. 

• Informe o certificat d'alcaldia a petició de part: 6,30 €. 

• Informes testificals a petició de part (1r plec): 6,30 €. 

• Per plec addicional: 1,26 €. 

• Expedient de declaració de ruïna a instàncies de part, per cada foli o fracció, amb un mínim de 60 €: 

6,30 €. 

• Certificat de pagament d'ingressos públics: 3,18 €. 

• Contestació a enquestes d'entitats privades que requerisquen la consulta de padrons o documents, que 

no estiguen relacionades amb la tramitació de cap expedient administratiu de l'Ajuntament, per cada hora 

de treball que es destine: 300 €. 

• Compulsa de documents (mínim 1,2 €), per full: 0,16 €. 

• Cada disquet amb còpies de documents, projectes, etc.: 9 €. 

• Certificats de béns en expedient de pobresa, a instàncies de part (en cas de concedir-se es retornaria 

l'import): 3 €. 

• Informes emesos pel Consell Agrari Municipal: 20 €. 

Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors, s'incrementaran en un 50 % quan els 

interessats sol·liciten, amb caràcter d'urgència, la tramitació dels expedients que motiven la meritació. 

 

Article 6. Meritació  

1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels 

documents i dels expedients subjectes al tribut. 

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'apartat 1, la meritació es produeix quan tinguen lloc les 

circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal d'ofici, o quan aquesta s'inicie sense la sol·licitud 

prèvia de l'interessat però redunde en el seu benefici. 

 

Article 7. Autoliquidació i ingrés 

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i s'ingressarà en la tresoreria municipal o en el lloc designat a 

aquest efecte, juntament amb la sol·licitud del document de què es tracte. 

2. No obstant això, podrà liquidar-se juntament amb l'expedició del document sol·licitat, i s’haurà d’abonar 

prèviament al lliurament al sol·licitant. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA  I DE LA CUSTÒDIA POSTERIOR 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DE LA CUSTÒDIA POSTERIOR 

 

Article 1. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable la prestació del servei o l'inici de l'activitat encaminada a això, de retirada de la 

via pública de vehicles, en pertorbar, obstaculitzar o entorpir la lliure circulació per la via pública infringint les 

normes de circulació amb l’estacionament o l’aparcament, o en abandonar els vehicles a la via pública, i la 

posterior custòdia d’aquests. 

 

Article 2. Subjectes passius 

Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius, els titulars dels vehicles. 

 

Article 3. Base de gravamen  

Està constituïda per la unitat i la classe de vehicle que es retire o custodie, amb la classificació d'aplicació 

de la tarifa següent: 

a) Motocicletes, velocípedes i tricicles. 

b) Vehicles la tara dels quals no siga superior a 1.200 kg. 

c) Vehicles la tara dels quals siga superior a 1.200 kg. 

 

Article 4. Meritació  

1. L'obligació de contribuir naix amb la prestació del servei o amb la simple iniciació d’aquest en el cas de la 

recollida de vehicles de la via pública, moment en el qual es genera la meritació de la taxa. 

2. La custòdia començarà a reportar-se a partir del dia següent immediat al qual haja tingut lloc la retirada o 

el trasllat del vehicle, i es practicaran liquidacions mensuals o, si el titular el retira, per la fracció de mes 

transcorreguda. 

3. Si l'abandó del vehicle ha estat produït per força major, accident, robatori o causa semblant, la meritació 

de la taxa no es produirà fins que haja sigut notificat d'aquesta situació, fefaentment, el titular, i per tant, es 

meritarà la taxa per la retirada del vehicle (en cas de robatori no es meritarà), i per la custòdia, a partir del 

dia següent a la notificació. 

 

Article 5. Liquidació i supòsit especial de cobrament  

1. Per a la liquidació i recaptació d'aquesta taxa, es podrà utilitzar qualsevol dels sistemes autoritzats per la 

llei. 

2. Com a normes especials de recaptació d'aquesta taxa s'estableix: 

a) Una vegada el funcionari municipal corresponent haja prestat o iniciat el servei, es practicarà una 

liquidació provisional, que haurà de ser ratificada per l'òrgan competent. 

b) La liquidació provisional, efectuada pel funcionari, es notificarà al subjecte passiu en retirar el vehicle, 

que no es podrà entregar si el subjecte passiu o el representant no la rep i l’abona. 

c) Aquest pagament no exclou el de les sancions o multes que siguen procedents per infracció o per la 

policia urbana. 
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Article 6. Altres normes de gestió 

1. L'Ajuntament procedirà a la venda en subhasta pública dels vehicles que tinga dipositats en els recintes o 

locals establits a aquest efecte quan, després d'haver-se notificat formalment la circumstància de la seua 

retirada i dipòsit als seus titulars, transcórrega més d'un mes sense que hagen instat la restitució dels 

vehicles. 

2. Quan els titulars dels vehicles dipositats es desconeguen o es troben en parador desconegut, fet que 

impossibilita la notificació personal, aquesta es farà per edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, 

mitjançant dues insercions discontínues, o en el de l'Estat per als vehicles matriculats fora d'aquesta 

província. Una vegada transcorreguts dos anys des de l'última publicació, s'adjudicarà el vehicle a 

l'Ajuntament; si es preveu que el vehicle no es podrà conservar sense una deterioració notable, que el preu 

de venda disminuirà molt o que el valor final del període de custòdia no cobrirà totes les despeses produïdes 

per la retirada i el dipòsit, es procedirà a l'alienació en subhasta pública una vegada transcorreguts vuit dies 

des de la publicació del segon anunci. 

3. El producte de la venda en subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament de les despeses, i el sobrant, es 

dipositarà durant un termini de dos anys a la disposició del titular del vehicle. Una vegada transcorregut 

aquest termini, s'adjudicarà a l'Ajuntament. Si el producte de la venda fora insuficient per a cobrir les 

despeses, el subjecte passiu continuarà sent deutor de l’hisenda municipal de la resta del deute pendent, 

motiu pel qual continuarà el procediment recaptatori ordinari. 

4. No s’entregarà el vehicle o el preu de la seua adjudicació en subhasta sense que, prèviament, es facen 

efectius, en la caixa de la corporació, tots els drets de recollida i custòdia i les despeses que s'hagen 

ocasionat per l'alienació en subhasta pública. 

 

Article 7. Quota  

1. Quan s'acudisca a realitzar el servei, o una vegada iniciats els treballs necessaris per al trasllat del 

vehicle als dipòsits municipals, i aquest no es puga consumar per la presència del propietari, se satisfarà 

segons la classe de vehicle:  

- A: 15 € 

- B: 30 € 

- C: 48 € 

2. Quan es realitze el servei complet i es trasllade el vehicle infractor fins als dipòsits municipals, se satisfarà 

segons la classe de vehicle: 

- A: 18 € 

- B: 60 € 

- C: 90 € 

3. Per cada dia o fracció de custòdia, se satisfarà segons la classe de vehicle: 

- A: 1,2 € 

- B: 3 € 

- C: 6 € 

4. Quan els serveis dels apartats 1 i 2 es realitzen els dies laborables, entre les 22.00 h i les 07.00 h del 

matí, i els dies festius entre les 00.00 h i les 24.00 h, tindran un recàrrec del 50 %. 
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NORMES TRANSITÒRIES 

 

Primera. Si l'Ajuntament té mancança de mitjans per a la realització del servei en el moment necessari, i fins 

que dispose d'aquests, el concertarà amb una empresa correctament habilitada per a això. 

Aquests concerts tindran una durada màxima d'un any, i es formalitzaran per les normes aplicables de la 

contractació administrativa, i el preu per cada servei prestat no excedirà de la tarifa prevista en aquest 

annex. 

Segona. Es procedirà de la mateixa manera atés el cas d'haver d'utilitzar locals no municipals per a la 

custòdia dels vehicles retirats. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

ADMINISTRATIUS URBANÍSTICS I DE RECAPTACIÓ 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

ADMINISTRATIUS URBANÍSTICS I DE RECAPTACIÓ 

 

Article1. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat administrativa que es desenvolupe encaminada a realitzar 

treballs o serveis de gestió o d’administració que originen un cost per a l'Ajuntament, ja siga a instàncies de 

part, o per disposicions, normes o convenis amb institucions o particulars, i també, quan l'Ajuntament estiga 

obligada a prestar-los per lleis o reglaments, quan supose una activitat que redunde en l’interés de 

determinats grups o persones. 

En concret, es consideren incloses les activitats següents: 

a) L'activitat dels serveis municipals encaminada a gestionar el desenvolupament del planejament 

urbanístic, mitjançant el seguiment dels instruments corresponents de gestió urbanística (especialment 

pel sistema de cooperació), previstos en la legislació urbanística vigent i en les normes urbanístiques del 

Pla general d'ordenació urbana (PGOU). 

b) La recaptació municipal de tributs o qualsevol tipus d'ingrés per compte d'altres administracions o 

institucions. 

 

Article 2. Meritació 

Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir: 

a) En les unitats d'execució o d’actuació: quan s'aprova el projecte de reparcel·lació definitivament. 

b) En la recaptació: en produir-se els ingressos. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix 

l'article 33 de la Llei general tributària, i les administracions públiques que sol·liciten, provoquen o tinguen 

interés en la tramitació o activitat administrativa de què es tracte. 

Seran substituts del contribuent, en les unitats d'actuació o d’execució pel sistema de compensació, les 

juntes d’aquestes. 

 

Article 4. Base imposable  

1. La base imposable estarà constituïda per: 

a) En unitats d'execució o d’actuació desenvolupades per cooperació, l'import al qual ascendisquen els 

costos d'urbanització, de conformitat amb l'article 186 i concordants del Reglament de gestió urbanística 

(RGU), en el compte de liquidació provisional. 

b) En unitats d'execució desenvolupades per un altre sistema, l'import dels costos previstos en el compte 

de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació. 

c) En la recaptació de tributs o en altres ingressos, la quantitat d'ingressos recaptats, ja siga per principal, 

recàrrec de constrenyiment o interessos de demora. 
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2. La subjecció a aquesta taxa no eximeix d'aquelles altres que es pogueren meritar per aprofitament, 

serveis o activitats; fins i tot, quan es produïsquen en la tramitació d'expedients afectats per aquesta 

ordenança. 

 

Article 5. Tipus i quota tributària  

1. El tipus s'estructura en els epígrafs següents: 

a) Desenvolupament d'unitats d'execució o d’actuació pel sistema de cooperació: el 2 % de la base 

imposable assenyalada en l'apartat 3.1.a). 

b) Desenvolupament d'unitats d'execució o d’actuació per uns altres sistemes: l’1 % de la base 

assenyalada en l'apartat 3.1.b). 

c) Recaptació: 

- Cobraments en voluntària: el 5 % dels ingressos. 

- Cobraments en executiva: el 50 % del recàrrec de constrenyiment, i el 5 % del principal i dels 

interessos de demora. 

- Cobraments amb recàrrec: el 50 % del recàrrec de demora, i el 5 % del principal i dels interessos de 

demora, si n’hi haguera. 

Les costes que es causen en el procediment es cobraran pel seu import. 

2. La quota tributària serà la que resulte d'aplicar el tipus a la base imposable, i correspon a la tramitació 

completa fins a la finalització de l'expedient administratiu, inclosa, si escau, la certificació i la notificació de 

l'acord a l'interessat. 

 

Article 6. Declaració i ingrés 

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i s’ingressarà en la tresoreria municipal o en el lloc designat a 

aquest efecte, amb les característiques següents: 

a) En les unitats d'execució o d’actuació per cooperació, es contemplarà l’import en el compte de 

liquidació provisional. En la primera quantitat de quotes d'urbanització que es liquide als propietaris 

afectats (subjectes passius), haurà d'incloure's l'import de la taxa, que s’ingressarà juntament o al mateix 

temps que les quotes urbanístiques. 

b) En les unitats d'actuació o d’execució per compensació, es practicarà la liquidació una vegada 

determinada la base imposable, i es notificarà als subjectes passius amb els terminis d'ingrés de l'article 

20 del Reglament general de recaptació. 

c) En la recaptació, es deduiran de les quantitats a transferir per l'Ajuntament, als subjectes passius pels 

ingressos recaptats, de manera que en l'aplicació d'ingressos que se'ls remeta en quede constància. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL  

DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT GUALS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 

2. Modificada en el BOP núm. 247, de 28 de desembre de 2015. 

3. Modificada en el BOP núm. 249, de 29 de desembre de 2016. 

4. Modificada en el BOP núm. 2, de 3 de gener de 2018. 

5. Modificada en el BOP núm. 250, de 31 de desembre de 2018. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL  

DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT GUALS 

 

Article 1. Fet imposable 

El constitueix l’ús del domini públic local mitjançant el qual s'accedeix a dipòsits de cotxes particulars, bé 

siguen individuals o col·lectius, i la reserva d'aparcament per a facilitar-hi l’accés. 

 

Article 2. Obligació de contribuir i meritació  

L'obligació de contribuir naix amb l'atorgament de la llicència municipal per a l’aprofitament especial de la via 

pública, mitjançant l’entrada de vehicles per les voreres, que comporte l’estacionament prohibit (gual), o des 

que efectivament s'ha realitzat aquest ús. 

La meritació es produeix l'1 de gener per a les autoritzacions ja concedides, i en la data de l'alta per a 

aquelles que s'autoritzen una vegada iniciat l'exercici. No obstant això, en els casos d'alta o de baixa es 

prorratejarà la quota per trimestres naturals. 

 

Article 3. Subjectes passius  

Seran les persones naturals o jurídiques a sol·licitud de les quals s'haja concedit la llicència municipal 

referida o, en defecte d'això, qui figure com a titular de l'aprofitament especial en el padró municipal, pel fet 

de no haver-se formulat documentalment la sol·licitud de baixa o d’alteració de la titularitat. L'interessat 

podrà sol·licitar un canvi de titularitat del gual en els casos de modificació de la titularitat de propietat o del 

dret real, i en els casos de canvi d'arrendatari del bé immoble objecte de la llicència de gual. 

 

Article 4. Substituts del contribuent   

Seran els propietaris dels edificis o dels locals on es produïsca l'aprofitament. 

 

Article 5. Normes de gestió  

1. Serà obligatòria la llicència administrativa de gual en els casos següents, i en el supòsit de no procedir a 

la seua sol·licitud, l'Administració municipal la practicarà d'ofici per a: 

a) Els garatges de caràcter col·lectiu, entenent com a aquests els següents: 

1. Els de finques urbanes d'habitatges no individuals, l'accés dels quals recaiga en una via pública. 

2. Els de finques urbanes individuals quan tinguen un accés col·lectiu mitjançant el domini públic 

municipal. 

b) Els locals industrials i comercials que utilitzen, de manera especial, el domini públic local i, en concret, 

els següents: 

1. Els locals comercials o industrials que es dediquen a activitats que exigisquen l'entrada i l’eixida de 

vehicles (tallers d’automòbils, etc.) al centre urbà. 

2. Les indústries o activitats ubicades en polígons industrials. 

3. Els locals que per motius de seguretat, espectacles, etc., han de tenir un espai reservat, superior a 

la prohibició d'aparcar vehicles a les portes d'emergència. 

4. Els locals que tinguen com a activitat pròpia la de garatge, amb independència de la seua possible 

exempció de l’impost d’activitats econòmiques. 



AJUNTAMENT DE MUSEROS         52/106 
 

Text refós de les ordenances fiscals i de les reguladores de preus públics  

- Les gasolineres, pels accessos i per les eixides. 

c) Aquells garatges o locals que ho requerisquen, d'acord amb les normes urbanístiques. 

2. A l'efecte d’aquesta taxa, seran intranscendents les possibles alternances en la prohibició d'aparcar 

vehicles al carrer on es trobe el gual. 

 

Article 6. Base de gravamen 

La base impositiva serà la determinada en funció de l'ample del tram de vorera reservada per a l’accés lliure 

de vehicles. 

La longitud mínima susceptible d'autorització a l'efecte d'aquesta ordenança, serà igual a l'amplària del buit 

o de la porta d'accés per a l’entrada de vehicles. 

 

Article 7. Sol·licitud  

Els interessats presentaran una sol·licitud en la qual faran constar les dades següents: 

1. El sol·licitant del gual i el titular d’aquest, amb les dades completes i, si es tracta d'un gual col·lectiu, el 

nom de la comunitat de propietaris, el NIF i el representant d’aquesta, i s’haurà de comunicar a 

l'Ajuntament qualsevol variació que es produïsca amb posterioritat. 

2. Plànol del local a escala mínima d'1:200, amb la senyalització de les places de garatge, que podran 

ser comprovades pels serveis tècnics municipals. 

3. Si es tracta d'un gual col·lectiu o d’un local comercial o industrial, s’haurà d'adjuntar  amb el rebut de 

l’impost d’activitats econòmiques corresponent a l'exercici corrent o anterior, i si es tracta d'una primera 

alta, amb el justificant d'haver sol·licitat l'alta en l’impost d’activitats econòmiques, a més de la llicència 

d'activitat que correspon al local. 

4. Si es tracta d'un gual agrícola, s’haurà d'acompanyar amb la cartilla agrícola del vehicle de què es 

tracte o, en defecte d'això, de la cartilla de la seguretat social agrària del sol·licitant, de la fitxa tècnica del 

vehicle de què es tracte i d’una declaració responsable del fet que no es guardaran altres vehicles 

diferents de l'autoritzat al mateix local. 

 

Article 8. Quota 

Les tarifes a aplicar seran: 

1. Garatge col·lectiu d'una finca, establert en aquesta, amb capacitat per a un màxim fins a 4 vehicles, 

garatge com a activitat subjecta a l’impost d’activitats econòmiques amb el mateix nombre de vehicles, 

carrer privat amb accés a garatges particulars fins a 4 habitatges unifamiliars: 14,42 € per 0,5 m lineals o 

fracció inferior anualment, sense que en cap cas siga inferior a la tarifa de locals particulars. 

2. Garatge col·lectiu d'una finca, establert en aquesta, amb capacitat per a un màxim de fins a 8 vehicles, 

garatge com a activitat subjecta a l’impost d’activitats econòmiques amb el mateix nombre de vehicles o 

carrer privat amb accés a garatges particulars fins a 8 habitatges unifamiliars: 28,85 € per 0,5 m lineals o 

per una fracció inferior, anualment. 

3. Garatge col·lectiu d'una finca, establert en aquesta, amb capacitat per a un màxim de fins a 12 

vehicles, o garatge com a activitat subjecta a l’impost d’activitats econòmiques amb el mateix nombre de 

vehicles o carrer privat amb accés a garatges particulars de fins a 12 habitatges unifamiliars: 43,27 € per 

0,5 m lineals o per una fracció inferior, anualment. 
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4. Garatge col·lectiu d'una finca, establert en aquesta, amb capacitat per a un màxim de fins a 16 

vehicles, garatge com a activitat subjecta a l’impost d’activitats econòmiques amb el mateix nombre de 

vehicles, o carrer privat amb accés a garatges particulars de fins a 16 habitatges unifamiliars: .57,70 € 

per 0,5 m lineals o per una fracció inferior, anualment. 

5. Garatge col·lectiu d'una finca, establert en aquesta, amb capacitat per a més de 16 vehicles (17 o 

més), garatge com a activitat subjecta a l’impost d’activitats econòmiques amb el mateix nombre de 

vehicles o carrer privat amb accés a garatges particulars d'habitatges unifamiliars de 17 habitatges o 

més: 72,12 € per 0,5 m lineals o per una fracció inferior, anualment. 

6. Establiments comercials o industrials, els titulars dels quals estan subjectes a l'impost d'activitats 

econòmiques, o establiments d'agricultors, reserves motivades per espectacles o causes de seguretat 

assenyalades en l'apartat 5.1.B.3 d’aquest annex i gasolineres: 18,03 € per 0,5 m lineals o fracció, 

anualment. Si la reserva d'aparcament fora limitada de 08.00 h a 20.00 h, es reduirà la tarifa al 50 %. 

7. Accés a locals de particulars: 93 €. 

8. Les plaques de gual es lliuraran amb l'alta de gual, i hauran de ser retornades quan se sol·licite la 

baixa. En el supòsit d'extraviament, canvi d'epígraf, deterioració o qualsevol altra causa que exigisca el 

lliurament d'una nova placa, s'abonaran 12,02 €. Aquesta quantitat s'abonarà igualment si el particular no 

lliura la placa i ha de ser retirada pels serveis municipals.  

 

Article 9. Tipus de pagament 

1. Autoliquidació: en els supòsits d'alta o de primera inclusió a instàncies de l'interessat es practicarà 

l’autoliquidació, que serà ingressada juntament amb l'import corresponent a la placa de gual, i en els 

exercicis successius s'inclourà el rebut en el padró. 

2. Liquidació: en els supòsits d'alta d'ofici es practicarà la liquidació, que haurà de ser ingressada en els 

terminis del Reglament general de recaptació. 

3. Padrons: el padró o la matrícula de contribuents se sotmetrà anualment a l'aprovació de l'òrgan municipal 

competent per a això i es formarà amb tots els guals existents, inclosos els concedits en l'exercici anterior a 

la seua aprovació. El període de cobrança serà el que fixe la corporació. 

4. Prorrateig: en els casos d'alta o de baixa dins de l'exercici, es prorratejarà la quota per trimestres naturals, 

i es procedirà a la devolució, si escau, de la part de la quota abonada que corresponga per rebut. 

 

Article 10. Impagament i retirada  

L'impagament del rebut anual d'aquesta taxa i l'acumulació de deutes d'exercicis anteriors, produirà la 

revocació de la llicència quan arribe l'últim trimestre de l'exercici i, l'Ajuntament de Museros, retirarà d’ofici la 

placa amb la pèrdua consegüent del seus drets inherents. 

Si la llicència ha sigut revocada per impagament, no se’n concedirà una de nova fins que s'hagen satisfet els 

deutes pendents. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU  

DEL DOMINI  PÚBLIC PER INDÚSTRIES DEL CARRER 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE MUSEROS         55/106 
 

Text refós de les ordenances fiscals i de les reguladores de preus públics  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU  

DEL DOMINI PÚBLIC PER INDÚSTRIES DEL CARRER 

 

Article 1. Fet imposable 

Serà l'ocupació del domini públic local per a la instal·lació de parades, barraques, casetes, etc. 

 

Article 2. Meritació 

L'obligació de contribuir naix amb l'ocupació de la via pública, qualsevol que siga el temps de la seua 

ocupació i el motiu que la fonamente. 

 

Article 3. Subjecte passiu  

El preu públic recaurà sobre el propietari de la parada, de la barraca o de la indústria de carrer, que serà 

també l'obligat al pagament. 

 

Article 4. Base de gravamen  

La base d'imposició seran els metres lineals que ocupen els llocs a la via pública o als terrenys municipals, o 

els metres quadrats de superfície de via pública o de terrenys municipals, d'acord amb el que estableix 

l'apartat següent per a cada supòsit. 

 

Article 5. Tipus impositius  

Els tipus d'imposició seran els següents: 

− Parades obertes o tancades en dies de mercat (els divendres o el dia que corresponga): 1,56 €/m 

lineal o fracció. 

− Parades obertes o tancades els altres dies: 0,24 €/m lineal o fracció. 

− Indústries de carrer: 1,56 €/m lineal i dia. 

− Parades o barraques de fira i aparells de joc: 0,24 €/m2 i dia. 

Les autoritzacions corresponents i tot el que fa referència a les condicions d'instal·lació, es regularà 

mitjançant l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària i d’altres disposicions legals. La 

quota s'obtindrà en multiplicar les dades de la base pel tipus d'imposició. 

 

Article 6. Pagament  

El cobrament de les quotes es podrà portar a terme, a més de com indica l'Ordenança general, directament 

a l'Ajuntament mitjançant el procediment de vigilància, liquidació i pagament per l'agent encarregat. No 

obstant això, podran determinar-se documents per a l'ingrés directe de les quotes setmanalment, 

mensualment o trimestralment, i confeccionar relacions en funció de les característiques d’estacionalitat dels 

llocs o de les circumstàncies d’aquests. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU  

DEL DOMINI PÚBLIC PER RUNES, MATERIALS, ETC. 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS PRIVATIU  

DEL DOMINI PÚBLIC PER RUNES, MATERIALS, ETC. 

 

Article 1. Fet imposable  

Serà l'ocupació del domini públic local per enderrocs, materials i altres elements relacionats amb l'execució 

d'obres i construccions. 

 

Article 2. Meritació  

L'obligació de contribuir naix amb l'ocupació de la via pública, qualsevol que siga el temps de l’ocupació i el 

motiu que la fonamente. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

El preu públic recaurà sobre el propietari o propietària de la parada, de la barraca o de la indústria de carrer, 

que serà també la persona obligada al pagament. 

 

Article 4. Base de gravamen  

La base d'imposició seran els metres quadrats que s'ocupen de la superfície de la via pública o dels terrenys 

municipals. 

 

Article 5. Tarifes 

1. Mínim per m2 i dia: 0,20 €. 

2. Per cada quinze dies o fracció: 3 €. 

3. Podrà liquidar-se, opcionalment, per la totalitat del temps previst de durada de l'obra, a 5 €/mes i m2, 

l'import resultant de la qual serà irreductible, encara que la durada final siga menor. Si el període d'ocupació 

fora superior, es liquidarà complementàriament la diferència al tipus de l'apartat 2. 

4. Per cada grua: 320 € per tota la durada de l'obra (opcionalment podrà liquidar-se a raó de 35 € per 

quinzena i grua). 

5. Quan l'ocupació es realitze en terrenys de propietat municipal diferents de la via pública, s'aplicarà un 

recàrrec del 50 % a les tarifes anteriors. 

 

Article 6. Pagament  

El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant l’ingrés per autoliquidació, d’acord amb el model que 

s'aporte, en els llocs designats per l'Ajuntament a aquest efecte. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL  

DE SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 

2. Aprovada definitivament en el BOP núm. 134, de 8 de juny de 2010. 

3. Aprovada definitivament en el BOP d’abril de 2013. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DE 

SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 1. Fet imposable 

El fet imposable d'aquesta taxa està constituït per les utilitzacions privatives o pels aprofitaments especials 

constituïts al sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal. 

Particularment es considerarà que es produeix un aprofitament especial del domini públic, amb la prestació 

d'aquells serveis de subministrament per als quals resulte necessària la utilització d'antenes, d’instal·lacions 

o de xarxes que ocupen materialment el sòl, el vol o el subsòl de les vies públiques municipals, amb 

independència de qui siga el titular de les xarxes. Dins dels serveis de subministrament esmentats, 

s'inclouen els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que 

es presten, totalment o parcialment, mitjançant xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal. 

 

Article 2. Subjectes passius 

Són subjectes passius: 

a) Els titulars de l'autorització o de la concessió administrativa del gaudi, i els que se subroguen en 

aquests. 

b) Els que efectivament realitzen el gaudi de terrenys d'ús públic municipal, sense l’autorització o la 

concessió preceptiva. 

c) Particularment, les empreses o les entitats explotadores de serveis de subministrament que resulten 

d'interés general o que afecten la totalitat o una part important dels veïns, com ara el subministrament 

d'aigua, de gas, d'electricitat, de telefonia i d’altres, i les empreses que exploten xarxes de comunicació 

mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu 

caràcter públic o privat. A aquests efectes, s'inclouen dins del concepte d'empreses o entitats 

explotadores, les empreses distribuïdores o comercialitzadores. Aquests subjectes passius ho seran, tant 

si són titulars de les xarxes mitjançant les quals s'efectuen els subministraments, com en aquells casos 

en què no ho siguen, independentment que siguen titulars de drets d'ús, d’interconnexió o d’accés a 

aquestes. 

d) Les empreses i les entitats, públiques o privades, que presten serveis o que exploten una xarxa de 

comunicació electrònica en el mercat, segons el que es preveu en els articles 6 i concordants de la Llei 

32/2003, general de comunicacions, de 3 de novembre. 

 

Article 3. Successors i responsables  

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica, dissoltes i 

liquidades, es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als 

límits següents: 

a) Quan no existisca límit de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents. 

b) Quan legalment s'haja limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els corresponga. 

Podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o de 

l’entitat, encara que no estiguen liquidats. 
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d'extinció o de dissolució 

sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeïsquen, o que siguen beneficiàries 

de l'operació. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 

general tributària, en cas de dissolució, es transmetran als destinataris dels béns i dels drets de les 

fundacions, o als partícips o cotitulars d'aquestes entitats. 

4. Les sancions que procedisquen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es 

refereixen els apartats 1, 2, i 3 d’aquest article, s'exigiran als seus successors. 

5. Respondran solidàriament al deute tributari les persones o entitats següents:  

a) Les que siguen causants o col·laboren activament en la realització d'una infracció tributària, la 

responsabilitat de les quals s'estén a la sanció. 

b) Les partícips o cotitulars de les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, 

en proporció a les seues participacions. 

c) Les que succeïsquen, per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, les 

obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i les derivades del seu exercici. 

S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment de concurs. 

 

6. Respondran subsidiàriament al deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones 

jurídiques que no hagen realitzat els actes necessaris per al correcte compliment de les 

obligacions tributàries, fins als límits següents: 

a) Quan s'hagen comés infraccions tributàries, respondran al deute tributari pendent i a les sancions. 

b) En supòsits de cessament d'activitats, les obligacions tributàries reportades que es troben pendents en 

la data de cessament, sempre que no hagen fet el necessari per al seu pagament o hagen adoptat 

mesures que causen la falta del pagament. 

7. La responsabilitat s'exigirà, en tot cas, en els termes i d'acord amb el procediment previst en la Llei 

general tributària. 

 

Article 4. Règim per a empreses explotadores de serveis  

1. D'acord amb l'article 24 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, del Reial decret 

02/2004, quan es tracte d'usos privatius o d’aprofitaments especials, constituïts a favor d'empreses 

explotadores de serveis que afecten la generalitat o una part important del veïnat, es podrà concertar amb 

aquestes empreses la quantitat a satisfer, per un import del 1,50 % dels ingressos bruts que obtinguen dins 

del terme municipal. 

2. Serà objecte d'aquesta modalitat d'exacció les ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública, i els béns 

d'ús públic o municipals, amb instal·lacions de proveïment d'aigua, subministrament de gas o electricitat i 

comunicacions telefòniques. 

3. S'entendrà per ingressos bruts, l'import en metàl·lic o el valor equivalent al metàl·lic, de tots els serveis 

prestats per les empreses dins del terme municipal i que, per la seua naturalesa, depenguen o estiguen en 

relació amb l'aprofitament del sòl, vol o subsòl de terrenys d'ús públic, i els que sense representar 

directament un aprofitament, només siguen concebibles mitjançant aquest aprofitament. 
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4. Els serveis prestats per les empreses no seran mai gratuïts, amb l’excepció del consum propi; quan 

l'empresa manifeste prestar gratuïtament a tercers algun servei, se li aplicarà el valor mitjà dels anàlegs de 

la seua classe per als efectes de la fixació de la taxa. 

5. S'entendran prestats dins del terme municipal, tots els serveis que donen lloc a gaudi, dins d’aquest, 

encara que el seu preu es pague fora. Al mateix temps, el pagament d'un servei dins del terme municipal, no 

origina l’obligació a contribuir, si s’ha prestat fora del terme municipal. 

6. Els serveis que donen lloc a gaudi fora del terme municipal, però exigeixen per a la seua prestació 

l'aprofitament del sòl, vol o subsòl de terrenys d'ús públic del terme municipal, estaran subjectes al preu 

públic quant a l'ingrés, en la mateixa proporció en què es realitze l'aprofitament de la via pública, dins del 

terme municipal. 

7. Els subjectes passius estaran obligats a presentar, a requeriment de l'Administració municipal, una 

declaració dels ingressos bruts obtinguts dins del mes natural següent al de la data en la qual legalment siga 

aprovat el balanç definitiu de l'exercici. A aquests efectes, els subjectes passius estaran obligats a posar en 

coneixement de l'Administració municipal les bases i altres dades que hagen quedat fermes a l'efecte de 

l'impost industrial o de l'impost general sobre la renda de societats, i a adjuntar un extracte del quadre de 

comptes que reflectisca els ingressos bruts per les operacions realitzades durant l'exercici, juntament amb 

una còpia autoritzada del balanç, del compte d'explotació, de les pèrdues i guanys i de la memòria de 

l'exercici. 

8. Dins del primer mes de cada trimestre les empreses presentaran, en les oficines municipals, la declaració 

dels ingressos bruts efectius al terme municipal de Museros, en el trimestre anterior. A aquesta declaració, 

s’adjuntarà una relació detallada de les canonades, conduccions, etc., que tinguen instal·lades per als 

serveis als quals es dediquen. 

9. Vistes les declaracions a les quals es refereix el número anterior, l'Administració municipal practicarà la 

liquidació provisional oportuna, sense perjudici d'ulteriors comprovacions. Si com a resultat d'aquestes 

comprovacions resulten uns ingressos bruts superiors als declarats, l'Administració municipal practicarà la 

liquidació complementària corresponent.  

La liquidació provisional efectuada, d'acord amb les dades declarades i les correccions que procedisquen, 

s'elevarà a definitiva dins dels quatre anys següents, amb l’aprovació administrativa prèvia corresponent. 

Aquesta tindrà lloc en funció de les bases definitives fixades per l'Administració central i per la comprovació 

municipal d'impostos d'ingressos bruts. 

10. Si no es presentara la declaració a la qual es refereix l'article anterior, o quan aquesta no permeta 

l'estimació completa dels ingressos bruts, l'Administració municipal determinarà l'import dels ingressos bruts 

per estimació indirecta, segons el que es preveu en la Llei general tributària. 

 

Article 5. Règim per a la resta de subjectes passius  

1. Quan es tracte d'utilitzacions o d’aprofitaments que requerisquen concessió administrativa, l'import serà el 

que es fixe en l'acord de concessió. 

2. Si escau, i a falta de condició expressa sobre aquest tema, així com en els altres supòsits, s'aplicarà el 

següent: 

a) Per cada metre lineal de terreny i any d'ús públic utilitzat per a la conducció subterrània de serveis 

diversos, amb una amplària d'ocupació del subsòl inferior a 0,50 m: 1,08 €. 
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b) Per cada metre lineal de terreny i any d'ús públic utilitzat per a la conducció subterrània de serveis 

diversos, amb amplària d'ocupació del subsòl igual o superior a 0,50 m: 2,04 €. 

c) Per cada metre quadrat de superfície en planta del subsòl de terreny i any d'ús públic utilitzats per a 

cambres, arquetes de registre, centres de transformació o maniobra, cambres i corredors subterranis per 

a l'ús industrial, i túnels i galeries subterrànies o en l'aire per a enllaç entre edificis, pàrquings o qualsevol 

altre objecte, per metre quadrat i any, inclòs el gruix de mur, solera i llosa, etc., per empreses 

explotadores del servei: 65,40 €. 

d) Per cada metre lineal de conducció aèria suspesa i any de serveis diversos que volen sobre terrenys 

d'ús públic, amb una amplària d'ocupació en planta, inferior a 0,50 m: 0,78 €. 

e) Per cada metre lineal de conducció aèria suspesa i any de serveis diversos que volen sobres terrenys 

d'ús públic, amb una amplària d'ocupació en planta igual o superior a 0,50 m: 1,4 €. 

f) Cadiretes per al sosteniment dels cables, unitat i any: 45,60 €. 

g) Canalitzacions subterrànies per a la conducció d'àrids, gasos i líquids, inclosos, si escau, els 

recobriments o els caixetins de protecció, per metre lineal i any: 

- Fins a 50 mm2 de diàmetre: 0,18 €. 

- De 51 a 1.000 mm2de diàmetre: T= 10-(0'007xM), T serà l'import en pessetes de les tarifes i M els 

mil·límetres en diàmetre. 

- Més de 1.000 mm2 de diàmetre: 2,16 €. 

h) Altres instal·lacions diferents de les anteriors, trapes d'accés, cambres o passatges subterranis, per 

metre quadrat i any, inclòs el gruix de mur, solera i lloses: 65,40 €. 

i) Pals, per unitat i any: 

- Diàmetre superior a 50 cm: 72 €. 

- Diàmetre inferior a 50 cm i superior a 10 cm: 57 €. 

- Diàmetre inferior a 50 cm i superior a 10 cm: 51 €. 

- Diàmetre inferior a 10 cm: 36 €. 

- Cabines fotogràfiques i màquines de xerocopiar: 258 €. 

- Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol producte o servei, o aparells o 

màquines accionades per monedes, no especificats en altres epígrafs: 192 €. 

- Banderoles o cartells penjats en pals o altres elements: 30 € per metre quadrat i any. 

Quan les bases de percepció s’expressen en unitats de superfície o lineals, s'entendrà la tarifa per unitat o 

fracció. 

 

Article 6. Meritació i període impositiu  

1. El període impositiu coincidirà amb a l'any natural, excepte en els casos d'inici o cessament de la 

utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic. En aquests últims casos, s’aplicarà el 

prorrateig que corresponga. 

2. La meritació es produeix: 

a) Quan es tracte de concessions o d’autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la 

llicència corresponent o, a falta de petició, en el moment que s'inicie el gaudi del domini públic. Si es 

tracta d'autoritzacions o de concessions que es perllonguen durant diversos exercicis, en els successius 

la meritació es produirà l'1 de gener. 
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b) Quan es tracte d'utilització privativa o d’aprofitament especial de les empreses explotadores de serveis 

que afecten la generalitat dels veïns, des del moment en què s'inicie l'aprofitament. Quan aquest es 

perllongue durant diversos exercicis, la meritació es produirà l'1 de gener. 

3. La taxa es reportarà: 

a) Per primera vegada, el dia en què s'obtinga l’autorització o la concessió administrativa preceptives o, 

en defecte d'això, el dia en què comence el gaudi del sòl, vol o subsòl de terrenys d'ús públic municipal. 

b) Successivament, el dia primer de cada any o en les dates previstes per l'acord de concessió. 

 

Article 7. Gestió tributària  

1. Per als serveis regulats per l'article 4 d’aquesta ordenança, s'estableix el règim de liquidacions anuals 

practicat per l'Administració quant a les dades sobre la base imposable i les quotes arreplegades en aquesta 

ordenança. 

2. L'empresa Telefónica de España no haurà de satisfer la taxa de l'1,5 %, pel fet d’estar ja inclosos en la 

compensació de l'1,9 % dels seus ingressos bruts que satisfà a l’Ajuntament. 

3. Per a les empreses regulades en l'article 5 d’aquesta ordenança, s'estableix el règim de liquidacions 

practicades per l'administració. 

 

Article 9. Infraccions i sancions  

S’actuarà segons el que disposa la Llei general tributària. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ  

DE TREBALLS TÈCNICS D’URBANISME 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Vigent des de l’any 2000. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ 

 DE TREBALLS TÈCNICS D’URBANISME 

 

Article 1. Fet imposable 

És objecte d'aquesta exacció, la realització de treballs tècnics pels serveis municipals d'urbanisme que no 

siguen de prestació obligatòria, com ara projectes, direccions d'obra, etc., destinats a persones físiques o 

jurídiques, privades o públiques, i que corresponguen a obres d'urbanització incloses en unitats d'execució o 

d’actuació, o que corresponguen a obres públiques en les quals els tècnics municipals siguen designats 

directors d'obra. 

 

Article 2. Subjectes passius  

1. En les unitats d'execució o d’actuació, els obligats seran tots els propietaris afectats per aquesta. El 

contractista adjudicatari de les obres d'urbanització per a les direccions d'obra serà substitut. 

2. En les direccions d'obra, ho serà el contractista adjudicatari de les obres. 

 

Article 3. Meritació 

La meritació es produirà amb la redacció del projecte i la seua aprovació inicial per l'Ajuntament. En la 

direcció d'obres, es reportarà en el moment d'aprovació de la certificació corresponent. 

 

Article 4. Tarifes  

1. Redacció de projectes tècnics destinats a unitats d'execució o d’actuació: s'aplicarà com a tarifa la que 

corresponga, d’acord amb les tarifes del col·legi oficial, corresponent a les característiques del tècnic 

municipal autor del projecte. 

2. Direcció d'obres, ja siga en execució de projectes d'urbanització o de qualsevol obra pública, en tot cas 

s'aplicaran els percentatges sobre els costos reals d'execució, per la qual cosa si hi ha baixes en 

l'adjudicació, seran tingudes en compte: 

a) Si el projecte ha sigut redactat pels tècnics municipals i s'han reportat les tarifes de l'apartat 1, es 

considera que la direcció del tècnic redactor del projecte està inclosa en el cost d’aquest, i correspon al 

30 % dels honoraris. La direcció d'un altre tècnic municipal reportarà el 30 % dels honoraris de redacció 

del projecte. 

b) Si el projecte no ha sigut elaborat pels tècnics municipals, el cost de la direcció d'obra serà el següent: 

- Per tècnic de grau superior: el 30 % dels honoraris d’acord amb les tarifes del col·legi corresponent. 

- Per tècnic de grau mitjà: el 30 % dels honoraris d’acord amb les tarifes del col·legi corresponent. 

 

Article 5. Declaració i ingrés  

a) En els projectes, l'exacció de la taxa es realitzarà amb càrrec a les costes de la unitat d'execució o 

d’actuació, de manera que figure en el compte de liquidació provisional. En la primera quota que es liquide 

als propietaris afectats, es cobrarà el cost d’aquest, ja siga el sistema d'execució previst, el de cooperació, 

compensació, o qualsevol altre. 

b) En les direccions d'obra es realitzarà la liquidació en aprovar-ne la certificació, i es podrà deduir al 

contractista de la quantitat a abonar per la certificació d'obra. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

I D’ALTRES SERVEIS PER A LA TINENÇA D’ANIMALS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Publicada l’aprovació definitiva en el BOP núm. 307, de 27 de desembre de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE MUSEROS         67/106 
 

Text refós de les ordenances fiscals i de les reguladores de preus públics  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

I D’ALTRES SERVEIS PER A LA TINENÇA D’ANIMALS 

 

Article 1. Fonament legal  

Aquest ajuntament, d'acord amb el que es disposa en l'article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, i en fer ús de la facultat reglamentària que li atribueix l'article 15.1 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i d’acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de l'article 20 d’aquest, estableix la taxa per a 

l’atorgament de llicències i d’altres serveis per a la tinença d'animals de companyia, l'exacció de la qual 

s'efectuarà amb subjecció al previst en aquesta ordenança, i en l'Ordenança fiscal general sobre gestió, 

recaptació i inspecció de tributs locals. 

 

Article 2. Fet imposable  

El pressupost de fet que determina la tributació d’aquestes taxes, el constitueix la prestació de serveis de 

competència local que suposa l'atorgament de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos, 

previst en l'article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals 

potencialment perillosos i altres serveis que es presten per raó d'aquests animals, i també l'activitat 

municipal que suposa el censat d'animals de companyia. 

 

Article 3. Subjecte passiu  

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i 

també les entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per l'activitat que realitza l'entitat local, en els 

supòsits que s'indiquen en l'article anterior. 

 

Article 4. Responsables  

1. Respondran solidàriament, a les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones o entitats a les 

quals es refereix l'article 42 de la Llei general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari, les persones o entitats a les quals es refereix l'article 

43 de la mateixa llei. 

 

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions  

D'acord amb el que estableix l'article 9 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es 

podran reconéixer altres beneficis fiscals que els previstos expressament en les normes amb rang de llei, o 

els que deriven de l'aplicació de tractats internacionals. 

 

Article 6. Quota tributària  

La quantitat a liquidar i exigir per aquestes taxes serà: 

a) Per inscripció en el registre d'animals potencialment perillosos: 15 €. 

b) Per atorgament de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos: 21 €. 

c) Per cada renovació de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos: 9 €. 
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d) Per inscripció en el cens municipal d'animals de companyia: 4 €. 

 

Article 7. Meritació  

Aquestes taxes es reportaran: 

- En els casos de l'obtenció de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos i de la seua 

renovació, quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació, que no es realitzarà o tramitarà sense que 

s'haja efectuat el pagament de l'import total corresponent. 

- En els casos d'inscripció en el cens municipal d'animals de companyia i d'inscripció en el registre 

d'animals potencialment perillosos, s'exigirà el dipòsit previ del seu import total abans de la prestació del 

servei. 

 

Article 8. Declaració i ingrés  

1. Els interessats en l'obtenció o en la renovació de la llicència per a la tinença d'animals potencialment 

perillosos, presentaran la sol·licitud oportuna, amb els requisits establits en la Llei 50/1999, de 23 de 

desembre, i en l'article 36 de l'Ordenança sobre tinença i protecció d'animals de companyia. 

2. Les liquidacions de les taxes es notificaran, als subjectes passius, amb expressió dels requisits previstos 

en l'article 102 de la Llei general tributària. 

3. Els interessats efectuaran el pagament dels drets expressats en la tresoreria municipal, i s'expedirà el 

justificant d'ingrés corresponent. 

4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via de constrenyiment, 

d’acord amb la Llei general tributària i les seues normes de desenvolupament. 

5. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s’hagen pogut fer efectives 

pel procediment de constrenyiment, per a la declaració dels quals es formalitzarà l'expedient oportú, d'acord 

amb el que preveu l’esmentada llei. 

 

Article 9. Infraccions i sancions  

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que corresponguen en cada cas, 

s'aplicarà el que es disposa en els articles 191 i següents de la Llei general tributària, i en les disposicions 

que la complementen i desenvolupen, d’acord amb el que s’estableix en l'article 11 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

AMB CADIRES I TAULES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment en el BOP núm. 307, de 27 de desembre de 2004. 

2. Modificada la tarifa en el BOP núm. 310, de 31 de desembre de 2007.  
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

AMB CADIRES I TAULES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Article 1. Fet imposable 

El constitueix la utilització del domini públic local amb la finalitat d'ocupar-lo amb taules i cadires pels titulars 

d'activitats que ho sol·liciten. 

 

Article 2. Subjecte passiu  

Estaran obligats al pagament de la taxa: 

a) Les persones, naturals o jurídiques, titulars de les llicències respectives. 

b) Les empreses, entitats o particulars beneficiaris dels aprofitaments. 

c) Els propietaris o arrendataris dels elements col·locats a la via pública o béns d'ús públic. 

d) Els qui es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'autorització corresponent. 

En aquest últim cas, el cobrament no suposa l'atorgament de l'autorització administrativa, per la qual cosa el 

titular podrà ser requerit per a retirar el que haja instal·lat o ho retirarà l'Ajuntament a càrrec del titular.  

No estarà subjecta al pagament de la taxa, la col·locació de cadires a la via pública per motiu de les festes 

falleres, fires i qualsevol altre festeig o manifestació popular, excepte les d'establiments per a aprofitar 

espais, amb taules i cadires de café. 

 

Article 3. Base imposable  

Serà la superfície que s’ocupe de manera autoritzada en virtut de la llicència, o l’ocupada realment si fóra 

major. 

 

Article 4. Normes d’aplicació  

Es prendrà com a referència, en la concessió de la llicència d'ocupació i en la liquidació de la taxa, la 

superfície sol·licitada. Si el nombre de metres quadrats no fóra enter, s'arredonirà a l’alça per obtenir la 

base. Si la col·locació de separadors, tendals i altres estris delimita una superfície major objecte 

d'aprofitament de l'ocupada per taules i cadires, es prendrà la superfície màxima delimitada a l'efecte de 

liquidació de la taxa. 

A aquests efectes, l'aprofitament es classifica en: 

a) Per dies: l'autoritzat per a dies naturals (amb una durada mínima de 15 dies, que podran ser no 

correlatius). 

b) De temporada: el que s’haja establit per a la temporada estival.  

c) Anual: l'autoritzat per a tot l'any natural. 

 

Article 5. Tarifes  

Les quantitats seran les següents: 

a) Per cada autorització d'una taula i quatre cadires, per mes dins de la temporada: 25,50 €. 

b) Per cada autorització d'una taula i quatre cadires, per dia fora de la temporada: 2 €. 
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c) Per cada autorització de caràcter anual per a ocupar la via pública amb taules i cadires per metre 

quadrat: 40 €. 

Es considerarà temporada el període de temps comprés entre el 15 de maig i el 15 d'octubre, i serà 

necessària l’autorització per a l'ocupació de la via pública. 

 

Article 6. Sol·licitud 

Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança, 

hauran de sol·licitar, prèviament, la llicència corresponent, realitzar l'autoliquidació o el dipòsit previ a allò 

que es refereix l'article següent i formular una declaració de la manera prevista en les ordenances 

tècniques. 

 

Article 7. Normes de gestió 

1. Els serveis corresponents de l'Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions formulades pels 

interessats, i concediran les autoritzacions quan no troben diferències amb les peticions de les llicències; si 

hi ha diferències, es notificaran als interessats i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que 

procedisquen, de manera que les autoritzacions es concediran una vegada que els interessats n’esmenen 

les diferències i, si escau, realitzen els ingressos complementaris que procedisquen. 

2. Si es deneguen les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar, a aquest ajuntament, la devolució de 

l'import ingressat. La retirada de les instal·lacions no autoritzades, encara que s'haja fet efectiva la taxa 

corresponent, no donarà lloc a la seua devolució, ni totalment ni parcialment. 

3. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessants hagen abonat el dipòsit previ i 

hagen obtingut la llicència corresponent. 

4. Si com a conseqüència de la realització d'obres, activitats o qualsevol acte ocasional, tant municipal com 

particular, que comporte l'ocupació de la via pública, no es pot gaudir de l'aprofitament autoritzat durant tot 

el període comprés en l'autorització, el titular no tindrà dret a indemnització; no obstant això, sí que podrà 

exigir la devolució de la quantitat proporcional al període de temps en què resulte impossible gaudir de 

l'aprofitament autoritzat. Així mateix, la revocació de l'autorització per motius d'interés públic en el 

restabliment de l'ús comú general, comportarà la devolució de la quantitat proporcional al període de temps 

liquidat i no gaudit. 

5. La presentació de la baixa de l'aprofitament autoritzat, no genera cap dret a la devolució de la taxa 

corresponent al període de temps no gaudit. 

6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a tercers. 

L'incompliment d’això donarà lloc a l'anul·lació de la llicència. 

7. L'Ajuntament expedirà un document en què conste el número de registre administratiu de la llicència i 

aquelles dades de l'aprofitament considerades a l'efecte de la liquidació. Aquest document haurà de situar-

se de manera visible per als serveis municipals d'inspecció, i la seua absència es considerarà infracció 

tributària. 

 

Article 8. Pagament  

1. L'obligació de pagament de la taxa naix en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
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2. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant un ingrés per autoliquidació, segons el model que 

s'aporte, en els llocs que l’Ajuntament designe a aquest efecte, però sempre abans de retirar la llicència 

corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, i serà  definitiu quan se’n concedisca la 

llicència. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CELEBRACIÓ  

DE CERIMÒNIES CIVILS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Publicada l’aprovació definitiva en el BOP núm. 307, de 27 de desembre de 2004. 

2. Modificada la quota en el BOP núm. 310, de 31 de desembre de 2008. 

3. Modificada en el BOP núm. núm. 310, d’1 de juny de 2017. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CELEBRACIÓ  

DE CERIMÒNIES CIVILS 

 

Article 1. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal i administrativa desenvolupada per motiu de 

la celebració de matrimonis civils davant l’alcaldia-presidència. 

  

Article 2. Subjecte passiu 

Seran subjectes passius el contraents. 

 

Article 3. Quota 

Per a la celebració de cerimònies civils matrimonials es cobraran 150 €. 

Si els contraents desitgen que la cerimònia es realitze en un lloc diferent a la casa consistorial, sempre dins 

del terme municipal de Museros, es cobraran 140 € addicionals. 

 

Article 4. Meritació i gestió tributària 

La taxa es meritarà i naixerà l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que done lloc a la 

prestació del servei. Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, i abans de la data fixada per a la 

celebració de la cerimònia, els sol·licitants desistiren de la celebració, procedirà la devolució del 50 % de 

l'import ingressat. S'estableix el règim de liquidació practicada per l'Administració en el moment que se 

sol·licite el servei. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CONCURRÈNCIA  

A LES PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE PERSONAL 

 (DRETS D’EXAMEN) 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada definitivament en el BOP núm. 310, de 31 de desembre de 2008. 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CONCURRÈNCIA A LES PROVES 

SELECTIVES PER A L’INGRÉS DE PERSONAL (DRETS D’EXAMEN) 

 

Article 1. Naturalesa i fonament  

En ús de les facultats conferides 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 es disposa els 

articles del 15 al 19 del Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, aquest 

ajuntament estableix la taxa per concurrència a les proves selectives, convocades per la corporació, per a 

l'ingrés de personal al seu servei, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen 

al que es preveu en l'article 58 de l’esmentada norma. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la convocatòria 

i de la realització de proves selectives per a l’ingrés de personal al servei d'aquest ajuntament. 

 

Article 3. Subjecte passiu  

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques que sol·liciten participar en la realització de les 

proves selectives per a l’ingrés del personal al servei d'aquest ajuntament. 

 

Article 4. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà amb una quantitat fixa, atenent les classificacions de personal en grups i 

el tipus de proves selectives. 

 

Article 5. Tarifes 

Les quotes es determinaran d’acord amb les tarifes següents, segons la categoria de la plaça: 

 

GRUP O EQUIVALENT 

PERSONAL FIX I 

FUNCIONARI DE 

CARRERA 

CONTRACTACIONS 

TEMPORALS  

O INTERINES 

A1 110 € 55 € 

A2 100 € 50 € 

C1 90 € 45 € 

C2 75 € 38 € 

Altres agrupacions DF 7 llei 20 € 10 € 

Policia Local 100 € 80 € 

 

Article 6. Meritació  

Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir quan l’interessat presenta la sol·licitud per a participar en les 

proves selectives. 

 

Article 7. Ingrés 
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Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació en les proves, es presentarà la còpia del rebut 

de pagament o el justificant d'ingrés en l'entitat bancària, que acredite haver pagat la quota corresponent a 

la prova del consistori, de la qual es va sol·licitar la participació. No s'exigirà aquest ingrés al personal de 

l'Ajuntament que es presente a proves selectives de personal en torn restringit. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Primera. Vigència 

En tots els casos es proposa l'entrada en vigor des del dia 1 de gener del 2008, i si no fora  possible, 

l'entrada en vigor serà des del moment en el qual, d'acord amb el que estableixen els articles 16 i següents 

del Reial decret legislatiu 2/4, de 5 de març, i les disposicions concordants, s'hagen complit tots els requisits 

per a la seua entrada en vigor, i en els casos en què la meritació siga trimestral o semestral, des del primer 

dia del trimestre o semestre natural següent al de la seua entrada en vigor. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA 

 PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada en el BOP núm. 216, de 10 de novembre de 2015. 

2. Modificada en el BOP núm. 159, de 19 d’agost de 2020 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA 

PRESTACIÓ  DE SERVEIS CULTURALS 

 

Article 1. Concepte  

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47, del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a la prestació de serveis culturals, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Obligació de pagament  

L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicia o se sol·licita la prestació dels serveis. La no 

assistència durant un període determinat, no suposarà cap reducció o devolució dels preus públics, excepte 

en els supòsits previstos en l’article 6. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament els qui es beneficien d'aquests serveis. Quan els beneficiaris siguen menors, 

estaran obligats al pagament els pares, les mares, els representants legals o les persones que hagen 

sol·licitat l'admissió de l'usuari. 

 

Article 4. Quantitats 

ACTIVITATS CULTURALS IMPORT 

Cursos 

Idiomes i teatre 50 € 

Exercicis preventius, majors de 65 anys (65 anys o més) 25 € 

Exercicis preventius, menors de 65 anys 100 € 

Resta de cursos  100 € 

Cursos menors i tallers 25 € 

Teatre, dansa i concerts 

Infantil i familiar 3 € 

Concerts musicals 3 € 

Teatre i dansa dirigida al públic adult 5 € 

Espectacles de lírica 12 € 

 

Sempre que siguen espectacles cofinançats pel Circuit Cultural Valencià per a la coorganització i copatrocini 

des de l’Institut Valencià de Cultura; en cas contrari, no s'aplicaran necessàriament. 

 

La utilització de les instal·lacions culturals queda subjecta a la normativa aprovada per la corporació. 
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Article 5. Gestió  

1. La sol·licitud d'inscripció als cursos es presentarà per escrit en el registre d'entrada de l'Ajuntament de 

Museros. El pagament de les quanties assenyalades en l'article 4 s'ingressaran en el compte corrent de 

l'Ajuntament, en qualsevol de les entitats bancàries del municipi, amb caràcter previ a l'inici dels cursos i 

tallers. La còpia de l'ingrés s'adjuntarà a la sol·licitud. 

2. El pagament dels cursos de la Casa de Cultura es farà en un únic pagament dels imports anteriors amb 

caràcter previ a l’inici del curs. La còpia de l’ingrés s’adjuntarà a la sol·licitud d’inscripció. 

3. Les entrades per al teatre s'abonaran directament en les taquilles de les instal·lacions corresponents, i 

serà obligatòria la seua conservació mentre els usuaris es troben dins de les instal·lacions. 

4. Els terminis per a efectuar les inscripcions i el nombre de places per curs les determinarà l'Ajuntament. Si 

el nombre de sol·licituds fóra major al nombre de places, s'adjudicaran segons l'ordre de sol·licitud en el 

registre d'entrada. 

 

Article 6. Devolucions  

Una vegada iniciada la prestació del servei, no s'admetran baixes ni devolucions de les quanties abonades, 

excepte en els dos supòsits següents i amb prorrateig trimestral vençut, si escau: 

a) Per la no realització efectiva del curs per causes imputables a l'Administració municipal. En aquest 

supòsit, es procurara procedir a la devolució d'ofici, és a dir, sense exigir l'expressa sol·licitud d’aquesta 

pels afectats. 

b) Per causa justificada de salut confirmada pel corresponent certificat mèdic de l'usuari que impedisca 

l'assistència efectiva a aquest. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  

DE L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE MUNICIPAL 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment l’any 2005. 

2. Modificada inicialment en la Junta de Govern Local, el 22 de maig de 2008. 

3. Modificada inicialment en el BOP núm. 258, de 30 d’octubre de 2009. 

4. Modificada inicialment en la Junta de Govern Local, de setembre de 2010.  

5. Modificada la tarifa en el BOP núm. 278, de 23 de novembre de 2011. 

6. Modificada la tarifa en el BOP núm. 198, de 13 d’octubre de 2016. 
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DE L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE MUNICIPAL 

 

Article 1. Concepte  

De conformitat amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el 

preu públic per la prestació de serveis d'assistència i d’educació, de menjador, d’activitats extraescolars i de 

qualsevol altra que desenvolupe la personalitat del xiquet o de la xiqueta, i siga d'interés per a l’Escola 

Infantil de Primer Cicle Municipal, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Obligació de pagament  

L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicia la prestació dels serveis assenyalats en l'article 

anterior. La mensualitat serà fixa durant tot el curs escolar, independentment dels dies lectius de cada mes. 

La no assistència del xiquet o de la xiqueta durant un període determinat, no suposarà cap reducció dels 

preus públics. 

El servei de menjador es meritarà mensualment o per dies d'ús, mitjançant un bo de deu dies. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament els qui es beneficien d'aquests serveis, és a dir, els pares, les mares, els 

representants legals o les persones que hagen sol·licitat l'admissió de l'usuari. 

 

Article 4. Quantitats  

CONCEPTE PREU PÚBLIC 

Ensenyament 

De setembre a juliol – 1 a 2 anys 272 € 

De setembre a juliol – 2 a 3 anys 218 € 

Matrícula 60 € 

Menjador 80 €/mes 

Bo menjador – 10 usos 60 € 

Hores extra de 07.30 h a 09.00 h 30 €/mes 

Hores extra de 17.00 h a 18.00 h 20 €/mes 

 

Sobre el preu públic recollit en la taula anterior, a cada família se li descomptarà l'import corresponent a la 

subvenció de la Conselleria d'Educació (Bo Conselleria). 

Una vegada iniciat el curs escolar, i en cas que queden places disponibles en el centre, la Junta de Govern 

Local podrà acordar l'exempció del pagament de la matrícula, com a mesura per a afavorir o incentivar 

l'ocupació de les places vacants. 

 

Article 5. Bonificacions  

1. Bonificació per a l’escolarització en el mes de juliol: com que el Bo Conselleria s’aplica de setembre a 

juny, l'Ajuntament de Museros bonificarà les famílies beneficiàries del Bo Conselleria que mantinguen els 
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seus fills escolaritzats en l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal durant el mes de juliol, amb un import 

igual al que percebien en concepte del Bo Conselleria. 

2. Bonificació per renda: els pares, mares o tutors empadronats a Museros que acrediten, amb l’autorització 

a l'Ajuntament de Museros de consultar les seues dades en l’AEAT, uns ingressos anuals inferiors a 25.000 

€, tindran dret a la bonificació següent: 

− Pares, mares o tutors d'alumnes d'1 a 2 anys: 41 €/mes, de setembre a juliol.  

− Pares, mares o tutors d'alumnes de 2 a 3 anys: 28 €/mes, de setembre a juliol.  

Les famílies nombroses gaudiran d'una bonificació sobre el preu de l'ensenyament: 

− Si es tracta de famílies nombroses de caràcter ordinari amb ingressos anuals inferiors a 50.000,00 € 

bruts, un 20 % de bonificació.  

− Si es tracta de famílies nombroses de caràcter especial amb ingressos anuals inferiors a 60.000,00 € 

bruts, un 30 % de bonificació.  

Atés el cas que una família tinguera més d'un fill matriculat en l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal 

tindrà dret a una bonificació del 20 % en el preu de l'ensenyament del segon i següents germans 

matriculats. Per a beneficiar-se d'aquesta bonificació, els ingressos de la unitat familiar no han de superar 

els 50.000,00 € bruts. Aquesta bonificació no serà aplicable als beneficiaris de la bonificació per família 

nombrosa recollida en l'apartat. 

Els ingressos anuals es computaran d’acord amb les instruccions que a aquest efecte elabore el 

Departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Museros. 

 

Article 6. Gestió 

El pagament es realitzarà mitjançant un rebut mensual domiciliat o un ingrés efectiu en el compte corrent de 

l'Ajuntament de Museros, de qualsevol entitat bancària del municipi, amb una mensualitat anticipada de l'1 al 

5 de cada mes. La falta de pagament de dues mensualitats consecutives, comportarà la pèrdua del dret a la 

prestació del servei. La retirada d’un alumne o alumna del centre haurà de ser comunicada per escrit a la 

direcció d’aquest, abans del dia 15 del mes anterior. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, es facturarà 

el rebut de la mensualitat corresponent. 

Les altes que es produïsquen dins dels quinze primers dies de cada mes causaran la meritació de la quota 

mensual, que serà satisfeta dins dels cinc dies següents. Les que es produïsquen després del dia quinze de 

cada mes, causaran la meritació de la quinzena corresponent. 

Els dèbits per quotes meritades no satisfetes que l'Administració no haja percebut en els termes 

assenyalats, es recaptaran segons els procediments generals del Reglament de recaptació i les disposicions 

concordants. 

 

Article 7. Crèdits incobrables  

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s’hagen pogut fer efectives 

pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'expedient oportú, 

d'acord amb el que es preveu en el Reglament general de recaptació vigent. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses, i s’aplicarà a 

cursos escolars futurs a falta de la seua actualització. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ  

DEL SERVEI LABORAL D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment a la Junta de Govern, de 12 de juny de 2008. 

2. Modificada a la Junta de Govern de 18 de setembre de 2008, BOP núm. 239, de 7 

d’octubre de 2008. 

3. Modificada en el BOP núm. 151, de 7 d’agost de 2015. 

4. Modificada en el BOP núm. 135, de 14 de juliol de 2016. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ  

DEL SERVEI LABORAL D’INFANTIL I DE PRIMÀRIA 

 

Article 1. Concepte 

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a l'assistència del servei laboral d'infantil i de primària, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Obligació al pagament  

L'obligació de pagament naix per l'assistència del servei laboral dels alumnes d'educació infantil i de 

primària. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament els qui es beneficien d'aquests serveis, és a dir, els pares, mares, representants 

legals o les persones que hagen sol·licitat l'admissió de l'usuari. 

 

Article 4. Quantitats 

 

HORARI 

IMPORT – ABONAMENT 

MENSUAL 

 

IMPORT – DIES SOLTS 

Juny i setembre: de 08.45 h a 09.00 h, de 

13.00 h  

a 13.15 h 

 

 

 

 

12,5 €/mes 

 

 

 

 

Dia complet (matí i 

vesprada): 4  €/dia 

 

Matí solt: 2,50 € 

 

Vesprada solta: 2.50 € 

Resta: de 09.15 h a 09.30 h 

            de 13.00 h a 13.15 h 

            de 14.45 a 15 h 

            de 16.30 a 16.45 h 

Juny i setembre: de 07.30 h a 09.00 h, de 

15.00 h a  

18.00 h 

Tarifa general: 25 €/mes 

Tarifa especial custòdia compartida 

 (us mitjà al mes): 12,5 €/mes 

Tarifa especial ús parcial en dies 

fixos (ús menor al 50 %): 15 €/mes  

Resta: de 07.30 h a 09.30 h 

            de 16.30 h a 18.00 h 

 

Article 5. Gestió  

1. El pagament dels abonaments mensuals es realitzarà mitjançant un rebut mensual domiciliat o un ingrés 

efectiu en el compte corrent de l'Ajuntament de Museros, des de qualsevol entitat bancària del municipi, per 

mensualitat anticipada de l'1 al 5 de cada mes. La falta de pagament de dues mensualitats consecutives 

comportarà la pèrdua del dret a la prestació del servei. 

El pagament dels dies solts es realitzarà directament en el servei el mateix dia de la prestació. 
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2. Les altes que es produïsquen dins dels quinze primers dies de cada mes, causaran la meritació de la 

quota mensual, que serà satisfeta dins dels cinc dies següents. Les que es produïsquen després del dia 

quinze de cada mes, causaran la meritació de la quinzena corresponent. 

3. Les baixes en la prestació del servei dels usuaris inscrits hauran de ser notificades a l'Ajuntament, abans 

del dia 25 del mes anterior. 

4. Els dèbits per quotes reportades no satisfetes que l'Administració no haja percebut en els termes 

assenyalats, es recaptaran d’acord amb els procediments generals del Reglament de recaptació i de les 

disposicions concordants. 

 

Article 6. Devolucions  

Una vegada tramitada la sol·licitud, no s'admetran baixes ni devolucions de les quotes abonades per a la 

prestació del servei. 

 

Article 7. Crèdits incobrables  

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no s’hagen pogut fer efectives 

pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'expedient corresponent, 

d'acord amb el que preveu el Reglament general de recaptació vigent. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ  

DE SERVEIS EN L’ESCOLA D’ESTIU 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment en el BOP núm. 151, de 26 de juny de 2008. 

2. Modificada en la Junta de Govern Local, de 13 de novembre de 2008. S’inclou una tarifa 

per a l’Escola d’Hivern, en el BOP núm. 289, de 4 de desembre de 2008.  

3. Modificada en el BOP núm. 148, de 22 de juny de 2012. 

4. Modificada en el . BOP núm. 113, de 14 de juny de 2016. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ  

DE SERVEIS EN L’ESCOLA D’ESTIU 

 

 

Article 1. Concepte 

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a la prestació del servei de l’Escola d’Estiu, i de qualsevol altre servei (menjador, activitats 

extraescolars, etc.) que es preste als usuaris de l’Escola d’Estiu, i que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Obligació de pagament  

L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicia la prestació dels serveis assenyalats en l'article 

anterior. La no assistència del xiquet o de la xiqueta durant un període determinat, no suposarà cap reducció 

dels preus públics. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament els qui es beneficien d'aquests serveis, és a dir, els pares, les mares, els 

representants legals o les persones que hagen sol·licitat l'admissió de l'usuari. 

 

Article 4. Quantitats  

1. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent: 

CONCEPTE PRIMER FILL O FILLA SEGON FILL O FILLA I 

SEGÜENTS 

Escola d’Estiu 55 €/persona i mes 45 €/persona i mes 

Escola d’Estiu tarifa de 

custòdia compartida 

27,5 €/ persona i mig mes 22,5 €/persona i mig mes 

Excursió tipus A 12,50 € 

Excursió tipus B 20 € 

Excursió tipus C 60 € 

 

2. La determinació del tipus d'excursió dependrà del seu cost i de l’interés sociocultural i educatiu. L'import 

dels preus públics haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. 

3. Es faculta la Junta de Govern Local per a fixar, en funció del seu cost, els preus de les excursions i de les 

activitats no previstes. 

4. Pel seu interés cultural o per raons socials, la Junta de Govern Local podrà establir la gratuïtat de 

determinades activitats. 

 

Article 5. Gestió  

1. El pagament es realitzarà mitjançant un ingrés efectiu en el compte corrent de l'Ajuntament de Museros, 

en qualsevol entitat bancària del municipi, i amb caràcter previ a l'inici de la prestació dels serveis. 



AJUNTAMENT DE MUSEROS         90/106 
 

Text refós de les ordenances fiscals i de les reguladores de preus públics  

2. Els dèbits per quotes reportades no satisfetes que l'Administració no haja percebut en els termes 

assenyalats, es recaptaran segons els procediments generals del Reglament de recaptació i de les 

disposicions concordants. 

 

Article 6. Crèdits incobrables 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives 

pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'expedient oportú, 

d'acord amb el que es preveu en el Reglament general de recaptació vigent. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’ÚS DE LOCALS  

I SALES D’EDIFICIS MUNICIPALS 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

Aprovada inicialment en el BOP núm. 127, de 27 de maig de 2008. 

Modificada en el BOP núm. 239, de 6 d’octubre de 2012. 

Modificada en el BOP núm. 83, de 2 de maig de 2018. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’ÚS DE LOCALS 

 I SALES D’EDIFICIS MUNICIPALS 

 

Article 1. Concepte  

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a l’ús de locals i sales d'edificis municipals, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Objecte 

L'obligació de pagament del preu públic naix per l’ús de locals i sales d'edificis municipals per persones, 

empreses o associacions privades, amb finalitats empresarials o lucratives. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estaran obligats al pagament aquelles persones, empreses o associacions privades que es beneficien 

d'aquest servei, quan l'acte pel qual sol·liciten l'ocupació de l'espai públic tinga finalitat lucrativa, 

promocional o publicitària. 

 

Article 4. Quantia  

La quantia del preu públic serà la següent: 

• Utilització de la sala de reunions de la Casa de Cultura: 60 € per dia, fins al 5é dia d'utilització; a partir 

del 6é, l'import serà de 40 € per dia.  

• Utilització de la sala d'actes de la Casa de Cultura: 600 € per dia.  

• Utilització de la sala de reunions del Centre Juvenil: 60 € per dia, fins al 5é dia d'utilització; a partir del 

6é, l'import serà de 40 € per dia. 

 

Article 5. Gestió  

1. La sol·licitud d'utilització del local o de la sala es presentarà per escrit en el registre d'entrada de 

l'Ajuntament, subscrita per la persona o per l’empresa interessada, que especificarà el motiu i l'objecte de la 

petició, i també, el calendari i l'horari dels dies necessaris, perquè es resolga mitjançant un acord de la Junta 

de Govern Local. 

2. La utilització de l'espai estarà sotmesa a la programació i a les necessitats de l'Ajuntament, de manera 

que l'ocupació de l'espai no podrà interferir en cap acte que haja sigut programat per l'Ajuntament, i per tant, 

la resolució serà desfavorable en aquesta circumstància. 

3. En cas de resolució favorable, el pagament de la quota establida en l'article 4 es realitzarà mitjançant un 

ingrés efectiu en el compte corrent de l'Ajuntament de Museros, en qualsevol entitat bancària del municipi, 

abans de l'ocupació del local o de la sala. 

4. Finalitzat el termini d'ocupació de la sala o del local, aquest haurà de quedar en les mateixes condicions 

en les quals es trobava abans d'ocupar-lo, i per tant, la persona o entitats sol·licitants es faran càrrec de les 

despeses que es generen per la reposició de desperfectes en l'espai i propietat municipals per un mal ús de 

l'espai. 

5. Si coincideixen peticions en el mateix horari, es donarà prioritat a la primera del registre d'entrada. 
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Article 6. Devolució  

Una vegada tramitada la sol·licitud, no s'admetran baixes ni devolucions de les quotes abonades per a la 

prestació del servei. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’OBTENCIÓ  

DE LA TARGETA ANUAL DEL METRO 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment en el BOP núm. 92, de 18 d’abril de 2008. 

2. Modificada en el BOP núm. 45, de 23 de febrer de 2010. 

3. Modificada en el BOP núm. 38, de 14 de febrer de 2012. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’OBTENCIÓ 

 DE LA TARGETA ANUAL DEL METRO 

 

Article 1. Concepte 

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a l'obtenció de la targeta anual del metro, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Objecte 

L'obligació de pagament del preu públic naix per l'adquisició de la targeta del metro per als jubilats, per als 

pensionistes i per a les persones amb una discapacitat major o igual al 50 %, residents a Museros, que 

desitgen utilitzar aquest servei, gràcies al conveni firmat entre l'Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic els qui es beneficien d'aquest servei. 

 

Article 4. Quantia 

La quantia dependrà del nivell de renda dels sol·licitants, que podran optar per: 

a) Computar els ingressos de la unitat de convivència i calcular l’RPC per a determinar el preu. 

b) Computar la quantia de la pensió o pensions, o els ingressos de l'IRPF de manera individual. 

Per a determinar la quantia, els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent: 

1) Declaració o certificat d'IRPF de tots els membres de la unitat de convivència. 

2) Certificat de pensions de tots els membres de la unitat de convivència. 

3) Declaració de la renda o certificat de pensions del sol·licitant. 

La quantia a pagar, depenent del nivell d'ingressos, resultarà de la manera següent: 

INGRESSOS/PENSIÓ PREU DE LA TARGETA 

< 1.000 € 50 € 

Entre 1.000 € i 1.400 € 60 € 

> 1.400 € 70 € 

PERCEPTORS PNC 20 € 

 

Article 5. Gestió  

1. El pagament de la quota establida en l'article 4, es realitzarà mitjançant un ingrés efectiu en el compte 

corrent de l'Ajuntament de Museros, en qualsevol entitat bancària del municipi. La còpia de l'ingrés s’ha de 

presentar obligatòriament per a sol·licitar la targeta. 

2. El termini de sol·licitud o de renovació serà determinat per l'Ajuntament. 

3. La sol·licitud de la targeta haurà de ser subscrita per la persona interessada, en el lloc i en l'horari 

determinat per l'Ajuntament. 

4. Finalitzat aquest termini, no s'admetrà cap sol·licitud. 
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Article 6. Devolució 

Una vegada tramitada la sol·licitud, no s'admetran baixes ni devolucions de les quotes abonades per a la 

prestació del servei. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A PUBLICITAT  

EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment en el BOP núm. 45, de 23 de febrer de 2010. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A PUBLICITAT  

EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

 

Article 1. Fonament legal i naturalesa 

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a la publicitat inserida en qualsevol mitjà de comunicació de l’Ajuntament. 

 

Article 2. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament els usuaris que sol·liciten, resulten beneficiats o gaudisquen del servei al qual es 

refereix l'article anterior. 

 

Article 3. Obligació de pagament 

1. L'obligació de pagament naix de la prestació del servei, atenent la petició formulada per l'interessat o la 

interessada. 

2. Prestat el servei i no satisfet el preu públic, es podrà exigir el cobrament i la quantificació d’aquest pel 

procediment administratiu de constrenyiment, que es regirà pel que estableix la Llei general tributària i el 

Reglament general de recaptació. 

 

Article 4. Quantia 

Publicació en Tocs de Cultura 

CONCEPTE IMPORT 

Mòdul portada 50 € IVA inclòs 

Mòdul interior 30 € IVA inclòs 

La tarifa es refereix a una publicació o número. 

 

Publicació en el llibre de festes 

CONCEPTE IMPORT 

Mòdul interior 50 € IVA inclòs 

La tarifa es refereix a una publicació o número. 

 

Article 5. Gestió 

1. Els interessats presentaran, a l'Ajuntament, una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i 

l’extensió de la publicitat, utilitzant els models que l'Ajuntament haja establit. A la sol·licitud, s'adjuntarà el 

justificant d'haver ingressat la quantia del preu públic, amb caràcter de dipòsit previ, d'acord amb les tarifes 

de l'article 4. 

2. Si l'Administració comprovara que el pagament resulta insuficient, podrà girar liquidacions 

complementàries que seran aprovades per decret d’alcaldia. 

3. Atés que no es portara a terme la prestació del servei per causes imputables a l'Administració, l'ingrés 

serà retornat d'ofici o a petició de l'interessat, amb un informe previ dels encarregats de prestar el servei. 
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Article 6. Infraccions i sancions 

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que corresponguen, se seguirà la Llei 

general tributària i la seua normativa de desenvolupament. 

 

Article 7. Crèdits incobrables 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives 

pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'expedient corresponent, 

d'acord amb el que preveu el Reglament general de recaptació vigent. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

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

Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ  

DEL SERVEI D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada inicialment per la Junta de Govern el 14 de gener de 2010. Publicada en el BOP 

núm. 38, de 15 de febrer de 2010. 

2. Modificada la tarifa en el BOP núm. 212, de 7 de setembre de 2011. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ  

DEL SERVEI D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA 

 

Article 1. Concepte  

D’acord amb el que es preveu entre els articles 41 i 47 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Museros percebrà el preu 

públic per a la prestació del servei d'atenció especialitzada, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Obligació de pagament  

L'obligació de pagament del preu públic naix des que s'inicia la prestació dels serveis assenyalats en l'article 

anterior. La no assistència durant un període determinat, no suposarà cap reducció dels preus públics. 

 

Article 3. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament els qui es beneficien d'aquests serveis, i s’entenen, és a dir, els pares, les 

mares, els representants legals o les persones que hagen sol·licitat l'admissió de l'usuari. 

 

Article 4. Quantia 

La quota mensual a satisfer serà de 210 € mensuals de gener a juliol, i de setembre a desembre. 

L'Ajuntament de Museros subvencionarà, amb 180 € mensuals (de gener a juliol i de setembre a desembre), 

els usuaris del servei empadronats al municipi. 

 

Article 5. Gestió  

El pagament es realitzarà mitjançant un rebut mensual domiciliat o un ingrés efectiu en el compte corrent de 

l'Ajuntament de Museros, en qualsevol entitat bancària del municipi, per mensualitat anticipada de l'1 al 5 de 

cada mes. La falta de pagament de dues mensualitats consecutives, comportarà la pèrdua del dret a la 

prestació del servei. 

Les altes que es produïsquen dins dels quinze primers dies de cada mes causaran la meritació de la quota 

mensual, que serà satisfeta dins dels cinc dies següents. Les que es produïsquen després del dia quinze de 

cada mes, causaran la meritació de la quinzena corresponent. 

Les baixes en la prestació del servei dels usuaris inscrits hauran de ser notificades a l'Ajuntament, almenys 

amb quinze dies d'antelació. 

Els dèbits per quotes reportades no satisfetes que l'Administració no haja percebut en els termes 

assenyalats, es recaptaran d’acord amb els procediments generals del Reglament de recaptació i de les 

disposicions concordants. 

 

Article 6. Crèdits incobrables 

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives 

pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'expedient corresponent, 

d'acord amb el que es preveu en el Reglament general de recaptació vigent. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

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

Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  

I PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

VIDA DE L’ORDENANÇA 

1. Aprovada en el BOP núm. 216, de 10 de novembre de 2015. 

2. Modificada en el BOP núm. 126, d’1 de juliol de 2016. 
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  

I PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

Article 1. Establiment i concepte 

A l'empara del que es disposa en l'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament estableix el preu públic 

per a la prestació dels serveis i per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, l'exacció de les 

quals es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Obligats al pagament i meritació 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, tant les persones físiques com les 

jurídiques que es beneficien dels serveis o de les activitats prestades o realitzades per aquest ajuntament, i 

les que utilitzen les instal·lacions esportives, amb finalitats esportives o amb altres motius. El preu públic es 

reportarà en el moment en què se sol·licite l’ús de les instal·lacions esportives i, en els altres supòsits, en el 

moment en què es reben els serveis o les activitats prestades per aquest ajuntament. 

 

Article 3. Quantia 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en 

l'apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis, activitats o aprofitaments de les instal·lacions 

municipals. 

2. Les tarifes seran les següents: 

PISTA MULTIUSOS 

Lloguer d’una hora 10 € 

Lloguer d’una hora amb il·luminació artificial 13 € 

CAMP DE FUTBOL 

Lloguer d’una hora futbol 11 70 € 

Lloguer d’una hora futbol 11 amb il·luminació artificial 120 € 

Lloguer d’una hora futbol 8 35 € 

Lloguer d’una hora futbol 8 amb il·luminació artificial 65 € 

FRONTÓ 

Lloguer d’una hora 10 € 

Lloguer d’una hora amb il·luminació artificial 13 € 

TRINQUET 

Lloguer d’una hora 18 € 

Lloguer d’una hora amb il·luminació artificial 28 € 

TARGETA 

Emissió per alta o renovació Gratuïta 

Reposició per pèrdua, extraviament o deteriorament   4 € 
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PISCINA D’ESTIU 

Abonament de temporada a partir de 4 anys, empadronats 18 € 

Abonament de temporada a partir de 4 anys, no empadronats 50 € 

Entrada d’un dia, empadronats 3 € 

Entrada d’un dia, no empadronats, de dilluns a divendres no festius 4 € 

Entrada d’un dia, no empadronats, caps de setmana i festius 5 € 

Xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys Gratuït 

Majors de 65 anys empadronats Gratuït 

Majors de 65 anys no empadronats 3 € 

Curs d’un mes a la piscina d’estiu 25 € 

ALTRES CURSOS I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Curs de natació infantil (de 2 a 8 anys), piscina coberta 

D’octubre a febrer 120 € 

De març a juny 96 € 

D’octubre a juny 200 € 

Curs d’aiguagim, piscina coberta 

D’octubre a febrer 80 € 

De març a juny 64 € 

D’octubre a juny 120 € 

Curs de tenis 

Una hora a la setmana, d’octubre a febrer 150 € 

Una hora a la setmana, de març a juny 120 € 

Una hora a la setmana, d’octubre a juny 250 € 

Curs de tenis 

Dues hores a la setmana, d’octubre a febrer 275 € 

Dues hores a la setmana, de març a juny 220 € 

Dues hores a la setmana, d’octubre a juny 470 € 

 

3. La Junta de Govern Local podrà autoritzar l'establiment de preus d'entrada a les instal·lacions esportives, 

per a l'assistència a esdeveniments que organitze l'Ajuntament. 

 

Article 4. Exempcions i bonificacions 

1. Les tarifes establides per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, es podran reduir als 

col·lectius següents en la quantia que s'acorde, amb un informe previ raonat, emés pel departament 

d'esports i per intervenció i aprovat per la Junta de Govern Local: 

a) Clubs i entitats degudament inscrits en les federacions respectives, exclusivament per a les activitats 

derivades de la seua competició oficial. 

b) Famílies nombroses, monoparentals i en casos de necessitat informats pels Serveis Socials. 

c) Usos de llarga durada. 
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2. Aquelles activitats organitzades per qualsevol departament municipal que disposen de  la conformitat del 

Departament d'Esports, quedaran exemptes del pagament de les tarifes establides. 

3. Les entitats esportives locals quedaran exemptes del pagament dels preus per l’ús de les instal·lacions 

esportives. 

 

4. Bonificacions en l'accés a la piscina d'estiu per a empadronats a Museros (6 o més mesos d'antiguitat en 

l'empadronament), i que a més complisquen algun dels requisits següents: 

a) Famílies nombroses amb ingressos de la unitat familiar inferiors a 30.000 €: bonificació del 33 %. 

b) Aturats: bonificació del 33 %. 

5. Bonificació en l'accés a la piscina d'estiu per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %: 

a) Preu d'empadronat per als no empadronats. 

b) Reducció del 50 % per a empadronats. 

 

Article 5. Cobrament 

1. El pagament del preu públic s'efectuarà en sol·licitar l’ús de les instal·lacions a les quals es refereix 

l'apartat 2 de l'article 3. 

2. Els possibles deutes per aquest preu públic es podran exigir en període executiu pel procediment de 

constrenyiment. 

3. El pagament del preu públic derivat de permisos per a tota una temporada podrà realitzar-se 

trimestralment. 

 


