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Acta núm. 16/2017 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2017. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  20.45 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
CONVOCATÒRIA: PRIMERA 
 
ASSISTENTS 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 

Srs. REGIDORS: 
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH 
VICENTE MORERA ROMAGUERA 
SALVADOR LLOPIS IBIZA 
HILARIO ROBLES SERRANO 
ROSA POUS MARÍ 
ESTER MILLAN SOLDADO 
 

VICENT CANET LLIDÓ 
IMMA IBIZA COTS 
ROSANNA MIÑANA MORELL 
ENRIC ESCRIVÁ COTS 
 

CARLOS MENGUAL MANZANARES 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ 
 

BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
GABRIEL OLTRA MESTRE 
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY 
 

ALEJANDRO SALORT RUBIO 
 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 

ABSENTS EXCUSATS: 
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ 
 

SRA. SECRETÀRIA ACCIDENTAL: 
ANA MORENO RODILLA 
SRA. INTERVENTORA: 
MARTA MILVAQUES CUCART 

 

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora i al 

lloc indicat a l’encapçalament, es 

reuneixen sota la presidència que 

també consta, els membres de la 

corporació expressats al marge, a 

l’objecte de realitzar la sessió del Ple 

de l’Ajuntament, amb el caràcter i 

convocatòria que també consten; actua 

com a fedatari públic la secretària 

general de l’ajuntament. 

 

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir el terç legal dels seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària. 

 

La Presidència declara oberta la sessió, 

que es desenvolupa d’acord amb el 

següent Ordre del Dia:  
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PRIMER. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres assistents, amb 17 vots favorables (6 
del Grup Partit Popular, 5 del Grup Compromís per Oliva, 4 del Grup Projecte-
Ciutadans d’Oliva, 1 del Grup Esquerra Unida del País Valencià, i 1 del Grup 
Municipal Gent d’Oliva) i 3 abstencions (3 del Grup Socialista), acorda ratificar la 
convocatòria de la sessió extraordinària i urgent, i en conseqüència continua el 
desenvolupament de l’ordre del dia.  
 
El Sr. alcalde concedeix un torn d’explicació del vot i es produeix la manifestació que 
tot seguit s’indica: 
 
 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres, ja ho vaig manifestar al si de la Comissió 

d’Hisenda, ho tornaré a fer ací, crec que des d’aquesta legislatura els regidors estem 
assistint a massa comissions extraordinàries, i a plenaris extraordinaris, quan les 
temàtiques són merament ordinàries, són modificacions molt simples perquè no 
pogueren anar a plenaris ordinaris. Crec que és una falta de respecte cap als regidors 
que conformem aquesta corporació, perquè, sobretot, en el tema de les ordenances 
fiscals, ja li ho vaig dir al regidor d’Hisenda, en l’any 2016 arran que vam arribar 
tard a publicar una de les ordenances fiscals i les seues modificacions de l’IBI, que 
van portar increments prou substancials per a les butxaques dels ciutadans vam 
tindre reunions per a poder establir un calendari de modificacions d’ordenances 
fiscals perquè no tornara a passar. Jo crec que amb un poc de planificació i complint 
allò que vam decidir en la mateixa Comissió d’Hisenda, si s’haguera complit no 
estaríem altra vegada fent plenaris extraordinaris. Sr. alcalde, en aquest moment ja li 
demane a vosté, per favor, que es planifiquen millor, que estan les comissions 
ordinàries per a tractar aquests tipus de temes i plenaris ordinaris perquè no supose 
una càrrega, no sols de treball però jo crec que també per poder preparar les 
mateixes comissions i els mateixos plenaris. Vull recordar que se’ns va convocar el 
divendres per a tindre la comissió el dilluns següent, i jo crec que això no és seriós 
ni planificat; és a dir, els regidors no hem tingut accés als expedients fins el mateix 
dilluns, dia de la comissió, per a convocar el plenari dimecres. Per tant demane, per 
favor, que s’ho planifiquen i, per suposat, per aquesta argumentació nosaltres hem 
votat que no.” 

 
 
SEGON. DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en 
sessió extraordinaria i urgent de data 16 d’octubre de 2017, en relació a l’assumpte de 
l’epígraf, que diu textualment: 
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“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Realitzada la tramitació establida, i, en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest tinent d’alcalde considera que es compleixen els requisits necessaris continguts 
en les normes legals citades anteriorment, i proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de 
la comissió informativa d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant 
de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai Peiró Sanchis (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 
4 vots), D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot) i la abstenció de Dª 
Alejandra Tomás Doménech Verdú (representant del PP, 6 vots) y Dª Ana Mª Morell Gómez 
(representant del PSOE, 4 vots), DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns 
immobles, amb la redacció que s'arreplega com a Annex. 
 
SEGON.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició del 
mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimen oportunes. 
 
TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 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. 
 
QUART.- Facultar al sr. tinent d'alcalde delegat d’Hisenda per a subscriure els documents 
relacionats amb este assumpte. 
 
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles 
Publicació definitiva: BOP València.......... Aprovació inicial: Ple........1 
 
SUMARI 
Art. 1. Disposicions generals 
Art. 2. Fet imposable 
Art. 3. Subjectes passius 
Art. 4. Exempcions 
Art. 5. Base Imposable 
Art. 6. Base Liquidable 
Art. 7. Valoració i reducció en els immobles rústics 
Art. 8. Tipus de gravamen i quota 
Art. 9. Bonificacions 
Art. 10. Entrada en vigor 
Annex 01. Perímetre Centre històric a efectes bonificació del tribut 
 
Art. 1. Disposicions generals 

                                                 
1 Aprovació de l'ordenança anterior: acord de Ple de data 20 de desembre de 2016, amb publicació definitiva BOP 
21/12/2016. 
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1. D'acord amb allò que preveu l'article 59 en relació amb l'art.15.2, tots dos del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i normes 
complementàries, s'estableix com a tribut directe de caràcter real l'impost sobre béns immobles, regulat 
pels articles 60 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 esmentat. 
2. A més, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions concordants o complementàries dictades 
per tal de desplegar la normativa assenyalada. 
 
Art. 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles 
rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es 
troben afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 

2. La realització del fet imposable que corresponga d'entre els definits en l'apartat anterior per l'ordre en 
ell establit, determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats que hi estiguen previstes. 
3. Als efectes d'aquest impost tindran la consideració de béns immobles urbans i de béns immobles de 
característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
4. En el cas que un mateix immoble es trobe localitzat en distints termes municipals, s'entendrà, a efectes 
d'aquest impost, que pertany a cadascun d'ells per la superfície que ocupe en el respectiu terme municipal. 
5. No estan subjectes a l'impost: 

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim, 
terrestre i hidràulic, sempre que siguen d'aprofitament públic i gratuït. 
b) Els béns següents propietat dels municipis en què estiguen enclavats: 
 - Els de domini públic afectes a ús públic. 
 - Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, excepte 
quan es tracte d'immobles cedits a tercers per mitjà de contraprestació. 
 - Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers per mitjà de contraprestació. 

 
Art. 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguen la titularitat 
del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet imposable d'aquest impost. 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques 
especials, serà substitut del contribuent el que haja de satisfer el major cànon. 
2. El que disposa l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjuí de la facultat del subjecte passiu de 
repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú. L'Ajuntament repercutirà la 
totalitat de la quota liquida de l'impost en els que, no reunint la condició de subjectes passius de l'impost, 
facen ús per mitjà de contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials. 
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part de la quota 
líquida que els corresponga en proporció als cànons que hagen de satisfer cada un. 
3. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seues respectives 
participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. 
Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot cas.  
 
Art. 4. Exempcions 
Les exempcions són les que es recullen a l’article 62 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
1. Estaran exempts els immobles següents: 

a) Els que siguen propietat de l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que 
estiguen directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així 
com els de l'estat afectes a la defensa nacional. 
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b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna. 
c) Els de l'església catòlica, en els termes previstos en l'acord entre l'estat espanyol i la santa seu 
sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 
catòliques legalment reconegudes, en els termes establits en els respectius acords de cooperació 
subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució. 
d) Els de la Creu Roja espanyola. 
e) Els immobles a què siga d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, 
a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seua representació 
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials. 
f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament 
determinades, el principal aprofitament de la qual siga la fusta o el suro, sempre que la densitat 
de l'arbratge siga la pròpia o normal de l'espècie que es tracte. 
g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos 
terrenys, que estiguen dedicats a estacions, magatzems o qualsevol altre servei indispensable per 
a l'explotació d’aquestes línies. No estaran exempts per consegüent, els establiments d'hostaleria, 
espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a vivendes dels empleats, les oficines de la 
direcció ni les instal·lacions de fàbriques. 
 

2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: 
a) Els béns que es destinen a l'ensenyança per centres docents acollits, totalment o parcialment, 
al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyança concertada. Aquesta 
exempció haurà de ser compensada per l'administració competent. 
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d’interès 
cultural, per mitjà de Reial Decret, en la forma establida per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General, a què es refereix 
l’article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol, així com els compresos en les 
disposicions addicionals primera, segona i cinquena d’aquesta Llei. 
Aquesta exempció no abastarà a qualssevol classes de béns urbans, ubicats dins del perímetre 
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en ells, 
sinó exclusivament als que reunisquen les condicions següents: 

- En les zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
- En llocs o conjunts històrics, els que compten amb una antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguen inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159/1978, de 
23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al Desenrotllament i 
aplicació de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com a objecte de protecció 
integral en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

 
L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de 
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Això no obstant, quan el benefici fiscal se sol·licite 
abans que la liquidació siga ferma, serà concedit si en la data de meritació del tribut concorrien 
els requisits exigits per al seu gaudiment. 
c) Les superfícies de les muntanyes en què es realitzen repoblacions forestals o regeneració de 
masses arborades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'administració 
forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptats a partir del període 
impositiu següent a aquell en què se’n realitze la sol·licitud. 
d) Els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests estiguen directament afectes al 
compliment dels fins específics dels referits centres. 
 

3. D'acord amb el que preveu l'article 62.4 del TRLHL, en raó de criteris d'eficiència i economia en la 
gestió recaptatòria de l'impost, estaran exempts els immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals 
no supere la quantia de 6 euros, a l'efecte de la qual es prendrà en consideració, per als rústics, la quota 
agrupada que resulte del que preveu l'apartat 2 de l'article 77 de l'assenyalada Llei. 
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Art. 5. Base Imposable 
La base imposable d'aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es 
determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conforme al que disposen les normes reguladores 
del Cadastre Immobiliari. 
 
Art. 6. Base Liquidable 
La base liquidable d'aquest impost serà el resultat de practicar en la imposable, la reducció a què fan 
referència els articles 67, 68 i 69 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Art. 7. Valoració i reducció en els immobles rústics 
Als immobles rústics valorats conforme al que disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria 1a del Text 
Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, 
s'aplicarà la reducció anteriorment esmentada d'acord amb el que disposa la referida disposició transitòria. 
Als efectes, el component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre la 
primera component del valor cadastral de l'immoble en el primer exercici de la seua vigència i el seu 
valor base. 
Este valor base serà el resultat de multiplicar la referida primera component del valor cadastral de 
l'immoble pel coeficient de: 1. 
 
Art. 8. Tipus de gravamen i quota 
1. De conformitat amb el que estableix l'article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el 
tipus de gravamen serà: 

a) En el cas que es tracte de béns de naturalesa urbana: 0,724 per cent. 
b) En el cas que es tracte de béns de naturalesa rústica: 0,60 per cent. 
c) En el cas que es tracte d’immobles de característiques especials: 
 - Autopistes, carreteres i túnels de peatge: 1,3 per cent. 
 - Resta de categories de béns immobles de característiques especials: 0,95 per cent. 

2. La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a 
què es refereix el paràgraf anterior. 
3. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en les 
lleis i en aquesta ordenança. 
4. L'Ajuntament estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost, per aquells immobles d'ús 
residencial, que es troben desocupats amb caràcter permanent, amb l'objectiu de potenciar l'ocupació 
d'aquestos, i així poder evitar l'estat d'abandonament d'alguns immobles actuals que estan produint un 
perjudici i un deteriorament de l'entorn i dels barris. A al efecte, i a l'empara del que disposa l'article 77.5 
del TRLRHL, l'Ajuntament desenvoluparà un reglament municipal on es determinen els criteris que 
identificaran els immobles d'ús residencial per a la seua consideració com a desocupats. 
 
Art. 9. Bonificacions 
1. Bonificació a les empreses d’urbanització, construcció i 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, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació 
equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat. 
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què 
s'inicien les obres fins al posterior a l'acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzen 
obres d'urbanització o construcció efectives, i sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes 
impositius. 
Per a gaudir de la bonificació establida en l'apartat anterior, els interessats hauran de complir els requisits 
següents: 

a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracte, la qual 
cosa es farà per mitjà de certificat del tècnic director competent, visat pel col·legi professional. 
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b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, la qual cosa es farà per mitjà de la presentació dels estatuts de la societat. 
c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual 
cosa es farà per mitjà de certificat de l'administrador de la societat. 
d) Comunicació de les referències cadastrals dels immobles sobre els quals van a realitzar-se les 
obres. 

 
2. Bonificació a les vivendes de protecció oficial 
a) Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres períodes 
impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció oficial i les 
que resulten equiparables a aquestes conforme a la normativa de la Comunitat Valenciana. La bonificació 
es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament 
dels tres períodes impositius de duració d’aquesta i produirà efectes, si és procedent, des del període 
impositiu següent a aquell en què se sol·licite. 
Aquesta bonificació no és acumulable amb l’establerta a l’apartat 1 d’aquest mateix article. 
b) L’Ajuntament, en virtut d’allò que preveu l’article 73.2 del TRLHL, estableix l’ampliació del termini 
per a poder gaudir de la bonificació prevista en la llei relativa a les vivendes de protecció oficial (així com 
les equiparables d’acord amb la normativa de la Comunitat Valenciana) durant un termini de tres anys, en 
els següents termes:  

- Primer any , una bonificació del 50% 
- Segon any, una bonificació del 50% 
- Tercer any, una bonificació del 50% 

 
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la en qualsevol moment 
anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració d’aquesta bonificació i produirà efectes, 
si és el cas, des del període següent a aquell en què se sol·licite. 
 
3. Bonificació a les cooperatives agràries 
Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra i, si és procedent, del recàrrec de l'impost a 
què es refereix l'article 153 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació 
comunitària de la terra, en els termes establits en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, Llei sobre Règim 
Fiscal de les Cooperatives. 
 
4. Bonificació a les famílies nombroses 
Tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l'impost corresponent a la seua vivenda habitual, els 
subjectes passius que tinguen la condició de titulars de famílies nombroses, en la data de meritació 
corresponent al període impositiu d'aplicació. 
A aquest efecte s’entendrà per vivenda habitual aquella unitat d’ús residencial destinada exclusivament a 
satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família, en la qual hauran de 
figurar empadronats tots els membres de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost. 
La quantia d’aquesta bonificació dependrà: 
 

- De l’existència d’un o més membres amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
- Del fet que la suma dels ingressos anuals totals dels membres integrants de la família nombrosa, 
dividits entre el nombre de membres d’aquesta, no superen els següents llindars en relació amb 
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual de 14 pagues que es publique cada 
any a través de la Llei de Pressupostos de l’Estat: 

 

Tipus de família nombrosa 
TRAM D’INGRESSOS 

(Ingressos unitat familiar / nombre de membres) 
Supòsit general 

Amb un, o més membres, amb 
discapacitat igual o superior al 33% 

200% de l’IPREM 10% 
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130% de l’IPREM 30% 
100% de l’IPREM 40% 50% 

70% de l’IPREM 70% 80% 

40% de l’IPREM 80% 90% 

 
Els interessats hauran de presentar la sol·licitud per a l'obtenció d'aquest benefici fiscal abans del dia 1 de 
març de l'exercici en el qual haja de fer efecte, acompanyant la següent documentació: 

- Autorització per tal que l’Ajuntament d’Oliva obtinga de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària les dades necessàries per a determinar els rendiments íntegres percebuts per la unitat 
familiar. 
- Acreditació de la minusvalidesa emés per l'òrgan competent. 
- Certificació de rendes dels membres minusvàlid/s de la unitat familiar, expedit per l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social. 

 
5. Bonificació per aprofitament de l'energia solar 
Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost durant els tres períodes següents al 
de la instal·lació els immobles que, sense estar obligats per la legislació aplicable, hagen instal·lat 
sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol (energia solar). 
Per tindre dret a esta bonificació serà necessari que els sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar 
acomodats en la vivenda disposen d'una potència mínima instal·lada de 5KW, i que les instal·lacions per 
a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per 
l'Administració competent. 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, que podrà formular-la en qualsevol moment anterior 
a la terminació dels tres períodes impositius d’aquella i produirà efectes, si és el cas, des del període 
impositiu següent a aquell en què se sol·licite, acreditant el certificat final i d’especificacions tècniques de 
la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica o elèctrica. 
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol siguen obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. 
 
6. Bonificació activitats econòmiques d'especial interés o utilitat municipal 
S'estableix una bonificació de la quota íntegra de l'impost (a determinar en cada supòsit, i fins a un màxim 
del 95%) a favor d'immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades 
d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o de foment d'ocupació que 
justifiquen tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
S'entendrà justificada l'existència de les citades circumstàncies en els següents supòsits: 
 
A) Circumstàncies socials 
Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els immobles amb ús residencial, 
el propietari del qual (o el titular del dret que el converteix en subjecte passiu d'aquest tribut), siga una 
entitat financera, o una mercantil dependent de la mateixa, quan aquestes entitats financeres hagen 
adquirit l'immoble per adjudicació en procediments d'execució hipotecària o per dació en pagament de 
deutes, sempre que a la data de la meritació del tribut (1 de gener de cada any natural), hagen estat 
arrendades a víctimes de violència de gènere, o persones o famílies en risc d'exclusió social. 
Circumstàncies, aquestes, que seran valorades pels Serveis Socials d'aquest Ajuntament, mitjançant 
l'emissió d'un informe al respecte, i sempre que la renda mensual a satisfer pels arrendataris (IVA inclòs) 
no supere la quantitat de 200 €. 
Els interessats hauran de presentar la sol·licitud per a l'obtenció d'aquest benefici fiscal abans del dia 1 de 
març de l'exercici en el qual haja de fer efecte, acompanyant la següent documentació: 

- Acreditació de la titularitat i de la seua adquisició segons els procediments abans assenyalats. 
- Identificació de la referència cadastral de l'immoble. 
- Consentiment de l'arrendatari i resta de membres que, si escau, constitueixen la unitat familiar per 
ser valorats pels Serveis Socials de l'Ajuntament, a l'efecte d'emetre l'informe corresponent. 
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- Acreditació del contracte d'arrendament subscrit referit a l'immoble pel qual se sol·licita. 
 
B) Circumstàncies de foment d'ocupació 
Tindran dret a les bonificacions que més avall s'indiquen els immobles on s'exercisquen activitats 
econòmiques, en els casos següents: 

 Quan el titular de l'activitat econòmica siga una persona que, havent estat desocupada, 
emprenga l'activitat empresarial pel seu compte, sempre que es complisquen els següents 
requisits: 

- Acreditació de l'anterior condició de desocupat. 
- Declaració d’alta presentada en l'Agència Tributària en l’exercici d’activitats 
econòmiques (model 036). 

 Quan en l’activitat econòmica es cree, almenys, un lloc de treball, sempre que es complisquen 
els següents requisits: 

- Les contractacions hauran de suposar un increment de plantilla. 
- En el cas d'activitats ja existents, haurà de justificar-se que en els dos anys anteriors no 
hi ha hagut disminució de la plantilla al centre de treball. O, en el cas d'haver existit 
disminució, aquesta haja estat recuperada al moment de sol·licitar la bonificació. 
- Juntament amb la sol·licitud de bonificació haurà d'aportar-se l'Informe de Dades de 
Cotització de la Seguretat Social i TC2 de l'any en curs, havent-se d'acreditar anualment 
el manteniment d'aquests llocs mitjançant l'aportació dels documents d'alta en la 
Seguretat Social i TC2 de l'any anterior. 
- Els llocs de treball creats hauran de ser de caràcter fix, o indefinit a jornada completa, i 
mantenir-se almenys durant tres anys. 

 
Els percentatges de bonificació de la quota íntegra de l'impost s'estableixen en funció dels percentatges 
d'increment de plantilla, d'acord amb el següent requadre: 
 

Increment de plantilla Bonificació 
Del 0,1% a l'1% 20% 

De l'1,01% al 2% 30% 
Del 2,01% al 4% 40% 

Del 4,01% al 10% 50% 
Del 10,01% al 25% 60% 
Del 25,01% al 50% 70% 

Del 50,01% al 100% 80% 
Més del 100% 95% 

 
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què 
s’efectue la declaració d’especial interés o utilitat municipal fins a un màxim de tres períodes impositius. 
El titular de l'activitat econòmica haurà de ser el subjecte passiu de l'impost, o bé acreditar el seu 
pagament si li ha estat repercutit com a arrendatari. 
La bonificació serà aplicable a les empreses d'economia social en els mateixos termes establerts, referits a 
la incorporació de socis treballadors. 
 
C) Revitalització econòmica del Centre històric 
Immobles on s'exerceixen activitats econòmiques ubicats al Centre històric, entenent per aquest, a efectes 
d'aquest tribut, el que figura a l'annex 01 de la present ordenança. Les bonificacions, atenent als distints 
tipus d'activitats, són les que es mostren al requadre següent: 
 

Tipus d'activitat desenvolupada al Centre històric Bonificació 

Oficines compartides en règim de coworking (vivers de 
creadors...) 

70 % 

Cases rurals 75 % 
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Comerços de pública concurrència (en planta baixa) oberts 
regularment (botigues, carnisseries, forns, perruqueries...) 

85 % 

Activitats destinades a la restauració (bars, cafeteries, 
restaurants...) 

85 % 

Activitats hoteleres (pensions, hostals, bed&breakfast...) 
75 % 

+ un 5% afegit per cada llit addicional, 
a partir de 4 

Pàrquings d’ús públic 
50 % 

+ un 10% afegit per cada plaça (d'ús 
públic) addicional, a partir de 2 

Pàrquings d’ús privat, en règim de venda o lloguer 
(* En cas de venda, la bonificació únicament serà aplicable 
l'exercici posterior al de la transmissió) 

50 % 
+ un 10% afegit per cada plaça llogada 

o venuda addicional, a partir de 2 

Qualsevol altre tipus d'activitat, ubicada al Centre històric, no 
contemplada als supòsits anteriors 

50 % 

 
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què 
s'efectue la declaració d'especial interés o utilitat municipal fins que deixen d'estar en vigor les referides 
bonificacions, en general. En el supòsit dels pàrquings d'ús públic en règim de venda únicament s'aplicarà 
la bonificació l'exercici posterior a la venda-transmissió. 
El titular de l'activitat econòmica haurà de ser el subjecte passiu de l'impost, o bé acreditar el seu 
pagament si li ha estat repercutit com a arrendatari. I acreditar de la forma legalment establerta l'activitat-
ús per al qual se sol·licita la bonificació. 
 
7. Per gaudir de les referides bonificacions, caldrà estar al corrent de les obligacions tributàries 
municipals,. 
 
8. Els beneficis fiscals regulats en aquesta ordenança són incompatibles entre si, de forma que sobre una 
mateixa liquidació sols podrà aplicar-se’n un d’ells. 
 
9. A excepció de les bonificacions previstes al punt 6é d'aquest article, totes les altres seran aprovades per 
resolució d'alcaldia, una vegada comprovat el compliment de tots els requisits. Les previstes al punt 6é 
d'aquest article ho seran per acord plenari. 
 
Art. 10. Entrada en vigor 
La present Ordenança començarà a aplicar-se en l'exercici de 2018, i seguirà en vigor en exercicis 
successius en tant no s'acorde la seua modificació o derogació. 
 
Annex 01. Perímetre Centre històric a efectes bonificació del tribut 
Als efectes de la bonificació del tribut, per Centre històric cal entendre el perímetre interior que queda 
delimitat pels següents carrers: 
 

C/ Calvari 
Tram final C/ del Niño 
Ctra. N-332, tram Gabriel Ciscar   (* només a efectes de delimitació) 
Ctra. N-332, tram Poeta Querol   (* només a efectes de delimitació) 
Ctra. N-332, tram Convent    (* només a efectes de delimitació) 
Ctra. N-332, tram Alejandro Cardona   (* només a efectes de delimitació) 
Ctra. N-332, tram final Ctra. de Gandia  (* només a efectes de delimitació) 
C/ García Ordóñez 
Connexió fins C/ M.D. del Rebollet 
C/ Mare de Déu del Rebollet   (immobles d'ambdues parts del carrer) 
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C/ Cantereria     (immobles d'ambdues parts del carrer) 
C/ Sant Blai     (immobles d'ambdues parts del carrer) 
Avinguda Font d'en Carròs    (immobles d'ambdues parts del carrer) 
C/ En projecte 21 
Connexió fins a C/ Alta   (Residència d'ancians i immobles part interior) 
C/ Alta      (immobles d'ambdues parts del carrer) 
Plaça Frai Humilde Sòria    (immobles d'ambdues parts del carrer) 
C/ Rausell 
Parc - Zona verda C/ Muntanya 
Connexió fins al C/ Covatelles 
Tram final C/ Covatelles 
C/ Collado      (immobles d'ambdues parts del carrer) 
C/ Corta      (immobles d'ambdues parts del carrer) 
C/ Honda 
C/ Castell de Santa Anna    (immobles d'ambdues parts del carrer) 
Tram final C/ Antonio Maura   (immobles d'ambdues parts del carrer) 
Connexió fins al C/ Calvari pel traçat del Calvari (Via Crucis) de la Muntanya de Santa Anna 
 

 
 
* Pel que fa a la bonificació del tribut, aquesta és aplicable als immobles que tinguen accessos (vinculats 
a l'activitat bonificable) dins del perímetre esmentat. 
Tenint en compte que els trams corresponents a la Ctra. N-332 (Gabriel Ciscar, Poeta Querol, Convent, 
Alejandro Cardona, Ctra. de Gandia), només figuren a afectes de conformació de l'esmentat perímetre, 
quedant exclosa la carretera N-332 del mateix, llevat d'aquells casos puntuals que contempla l'àmbit 
definit per la modificació puntual del PGOU, que va ser aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de València, en sessió celebrada el 24 d'abril de 1996 (BOP 31-07-1996): 

- C/ Major: edificis compresos en la mateixa, excepte el número 45. 
- Ctra. Poeta Querol: edificis 20, 16 i 12. I edifici número 2 fins el número 1 de la Ctra. del 
Convent. 
- Ctra. del Convent: dels números 1 al 45, excepte els immobles 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 27, 29, 31 i 
45. 
- Ctra. Alejandro Cardona: dels números 1 al 31, excepte els immobles 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21 i 23. 
- Ctra. de Gandia: dels números 1 al 7. 
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És a dir, que el Centre històric descrit a efectes de la bonificació del tribut, és una ampliació del perímetre 
del Casc Antic definit per la modificació puntual del PGOU, que va ser aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en sessió celebrada el 24 d'abril de 1996 (BOP 31-07-
1996), i provisionalment per l'Ajuntament d'Oliva en la sessió plenària de data 28 de desembre de 1995.” 
 
En l’expedient consten informes emesos pel Sr. Tresorer Acctal., de data 10 d’octubre 
de 2017, i per la Sra. Interventora de 11 d’octubre de 2017. 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots favorables (5 vots del Grup Compromís per Oliva, 
4 vots del Grup Projecte–Ciutadans d’Oliva, 1 vot del Grup Esquerra Unida del País 
Valencià, i 1 vot del Grup Municipal Gent d’Oliva), 3 vots en contra (del Grup 
Socialista Municipal) i 6 abstencions (del Grup Partit Popular), acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
Les intervencions a què adés s’ha fet referència són les que s’indiquen tot seguit: 
 
 Sr. Canet Llidó: “En primer lloc, en certa part per al·lusions que a comentat la Sra. 

Morell, ja li ho vaig dir a la comissió, té raó. Demane disculpes tant a vosté, al seu 
grup, com a la resta de companys de la corporació, per les molèsties ocasionades i 
agraesc també a tota la corporació el fet de, malgrat les dificultats, intentar tirar 
endavant aquestes ordenances, que pense que són molt important per a tota la 
ciutadania. Concretament, aquesta de la qual parlem que fa referència a l’impost de 
béns immobles, finalment, la modificació que es proposa, llevat d’una xicoteta 
modificació semàntica, que parlava d’aquelles persones amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33% que estava a l’article 9.4 de les bonificacions de les famílies 
nombroses, el canvi més important fa referència al tipus impositiu que es planteja 
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per a l’IBI de naturalesa urbana. Es planteja una disminució del 0,805%, que és el 
que tenim actualment, al 0,724%. Això suposa en la pràctica una baixada del 4%, 
més o menys, en termes generals de mitjana de tota la població, un 4% dels rebuts si 
comparem els rebuts de 2017 amb els que es produiran en 2018, en cas que s’aprove 
aquesta ordenança. És a dir, que per una banda es neutralitzarà completament 
l’increment progressiu de la base liquidable, que com saben, va augmentat cada any 
des de l’any 2014 fins l’any 2023, l’any que ve corresponia un augment del 6,73%, 
es neutralitza aquesta pujada i a banda d’això es produeix una disminució del 4%. 
Per què és possible fer aqueix plantejament a la baixa del tipus impositiu, i per tant, 
de la previsió d’ingressos en l’IBI de naturalesa urbana? Perquè, com saben, 
recentment s’ha realitzat un procés de regularització cadastral en la població, que 
comporta una previsió d’augment dels ingressos, i la previsió d’augment dels 
ingressos d’aqueix procés de regularització cadastral és el que permet minorar la 
previsió d’ingressos per la via ordinària que seria l’augment del tipus impositiu, de 
tal forma que pràcticament, venen a anivellar-se els ingressos, queden pràcticament 
igual, amb la qual cosa queden garantits els ingressos per a dur en davant uns serveis 
necessaris i adequats per part d’aquesta administració, sense que calga augmentar la 
pressió fiscal sobre el total de la ciutadania. Per dir-ho d’alguna forma il·lustrativa, 
com més tributem, o si hi ha major justícia tributaria, entre tots es tributa un poc 
menys; i aqueixa seria un poc la conclusió dels tipus impositius i de la modificació 
que es proposa en aquesta ordenança de l’IBI.” 

 
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo crec que tots quan parlem de baixades d’impostos, en 

aquest cas de l’IBI urbà, ens hem d’alegrar. Hi haurà qui pensarà que podria ser més 
la baixada; però jo crec que la dinàmica sempre és positiva, en el sentit que de 
manera progressiva, i en aquest cas de manera totalment neta, baixaríem un 4% que 
serà el que realment es vorà reflectit en el rebut, o en la butxaca dels ciutadans. Per 
tant, jo crec que és una dinàmica positiva, adequada i és la que hem de continuar 
sempre en la mesura del possible, continuar baixant els impostos o la pressió fiscal 
als nostres conciutadans. Aquesta vegada ha sigut un 4% i esperem continuar així i 
que al pròxim any tinguem la possibilitat inclús de baixar aquest quatre o superar, 
sempre que l’economia ho permeta. Sembla que la dinàmica és positiva també en 
quant a les liquidacions dels pressupostos, conforme hem pogut vore fins ara, i per 
tant, tampoc seria d’estranyar que el pròxim any també tinguérem també la 
possibilitat de poder llevar o disminuir la pressió fiscal dels nostres conciutadans. 
Per tant, en aquest sentit, des de Gent d’Oliva, com no pot ser d’altra manera, 
sempre que siga encarat en aquest sentit que acabe de dir, anem a votar totalment a 
favor de la proposta.” 

 
 Sr. Salort Rubio: “Nosaltres també anem a votar a favor. És veritat que respecte a 

aquest tema creiem que amb aquestes modificacions s’avança en positiu, no obstant, 
també ens agradaria fer constar que ens sap a poc, respecte el que podria haver sigut, 
ja que les ordenances fiscals són instruments per a poder fer servir i modificar la 
realitat, i creiem que haguérem pogut fer molt més si ho haguérem fet amb més 
temps, i amb reunions contínues. No obstant, sabem que el funcionament diari no 
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ens deixa tampoc molt de marge per a la fantasia, i esperem que la pròxima volta sí 
que donem el millor de nosaltres i avancem cap a unes ordenances que facen un 
poquet de justícia social.” 

 
 Sra. Morell Gómez: “Nosaltres anem a votar que no a la modificació de 

l’ordenança fiscal de l’IBI. És cert que m’agrada la dinàmica que s’està agarrant de 
baixar els tipus impositius per a compensar els increments de la revisió cadastral que 
es va fer en l’any 2014, perquè així també ens vam comprometre en l’any 2013, 
abans que entrara la revisió cadastral. Però és cert que, de fet ho ha dit bé el Sr. 
Salort, sap a poc; no perquè siguen conceptes fantàstics, sinó perquè el problema va 
ser en l’any 2016, quan no s’arriba a temps a aprovar la modificació de l’ordenança 
de l’IBI i s’incrementa d’una forma molt brusca la contribució als ciutadans d’Oliva; 
de fet, m’agradaria recordar que estàvem al voltant d’uns 600.000 euros en 
l’increment de l’IBI directe, pel fet de no haver arribat a temps a publicar la 
modificació de l’ordenança fiscal. Clar, si es va incrementar 600.000 euros i ara 
rebaixem 159.000 euros, estem parlant que l’increment en tres anys de l’IBI ha sigut 
de 450.000 euros. És cert que quan fas una comparativa relativa respecte a l’any 
passat, l’exercici 2017, hi haurà una reducció de 150.000 euros; però si comparem 
respecte a l’exercici 2016 hi ha un increment de 450.000 euros. Per tant, lloe també, 
des del Grup Socialista, que es continue amb aqueixa dinàmica i compensar amb un 
altre tipus d’alternatives de tribut; però ja ho dic, per coherència i perquè el Partit 
Socialista en l’any 2013 ja va donar la seua paraula davant els ciutadans que la 
revisió cadastral no suposaria un increment significatiu en les butxaques dels 
ciutadans. Per aqueixa coherència, perquè al final pareix que els polítics ens perdem 
i no tenim paraula, nosaltres anem a mantenir la paraula i anem a votar en contra 
d’aquesta modificació de l’ordenança fiscal.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “En quant a l’IBI urbà és cert que hui volen vostés aprovar 

l’aplicació d’un tipus impositiu més baix, que d’alguna forma continuarà 
compensant els increments dels valors cadastrals seguint l’esquema Compromís que 
concretaren el 2013 el govern d’aleshores, Bloc-Compromís i PSOE. La revisió 
cadastral es faria durant deu anys, i aplicarien un tipus de gravamen a la baixa per a 
no perjudicar massa al ciutadà. Sembla que açò en novembre de 2015 ja no es 
compleix, perquè ja en l’actual equip de govern presenta el mateix, la modificació 
de l’ordenança fiscal, i per un error de vostés no s’arriba a publicar a l’hora, i no 
entra en vigor tal modificació. Amb la qual cosa els rebuts de 2016 de tots els 
ciutadans d’Oliva no porten la seua corresponent rebaixa, o deducció, la qual cosa 
va suposar que en total es recaptaren al voltant de 670.000 euros de més. Vostés, 
l’equip de govern, varen manifestar que intentarien fer alguna compensació a l’any 
següent. En aquest any no ha sigut així, i tampoc es produirà en el 2018. No s’ha 
compensat el que es va cobrar de més en l’any 2016. Dues vegades han faltat vostés 
a la paraula compromesa en 2013, quan comença el fet de fer la revisió cadastral, 
que no es feia des de l’any 1997, quan varen dir que anirien compensant i posant un 
tipus de reglament que anara rebaixant els rebuts i en l’any 2016, el nou equip de 
govern tampoc ho compleix, perquè en el seu acord de govern, a la pàgina 10, posa 
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rebaixa progressiva dels tipus impositius del IBI, però en l’any 2016 continua estant 
ahí el que es va recaptar de més, que no s’ha compensat. Amb la qual cosa, vostés la 
rebaixa que hui aproven, sí, és una poqueta rebaixa que serà al voltant de 159.000 
euros, però que no és el que es va cobrar de més en el 2016. Respecte a l’IBI rústic, 
la legislació actual no permet actuar per minorar o anul·lar el greu comparatiu que 
es produeix entre les parcel·les rústiques, en disseminats, en casetes, i qui té la 
parcel·la rústica real agrícola. Suposem que continuen vostés demanant i treballant 
tant al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques com a la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies el que manprenguen aquesta qüestió, i facen 
els canvis legals pertinents per a poder corregir-ho. També entenem que aleshores 
podrem actuar sobre els rebuts d’una activitat tan important a Oliva com és 
l’activitat agrícola, i es podrà parlar de bonificar al llaurador, de la mateixa manera 
que es bonifiquen les activitats en el centre històric, o les cooperatives agrícoles que 
exploten terres. Per tant, el nostre vot serà abstenció, perquè hi ha una rebaixa, però 
no compensa el que portem de 2016 cobrat de més en els rebuts.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Jo crec que ha hagut un ball de xifres que al final l’única cosa 

que fa és, d’alguna forma, confondre a la població. És cert que en el 2015 la 
modificació de les ordenances, en previsió per a la seua entrada en vigor a partir de 
l’1 de gener de 2016, concretament en l’ordenança de l’IBI, no va entrar en vigor 
perquè en el moment en què es va publicar, després dels dies no es van complir el 
terminis, etc. això és cert; però no és cert que com a conseqüència d’això la gent 
tributara més del que estava previst amb la modificació que s’havia previst. Això no 
és cert. És cert en la part de l’IBI urbà, hi havia una proposta del 0,85 que és la que 
es va portar a aquest plenari i es va votar, i finalment va ser la del 0,86% que és la 
que venia de l’ordenança anterior. Però en la part de l’IBI rústic hi havia una 
proposta d’igualar els tipus impositius de l’IBI urbà, amb l’IBI rústic, i com a 
conseqüència de la no entrada en vigor d’aqueixa proposta es va quedar amb el tipus 
impositiu que tenia el rústic anterior. En global la població va pagar menys com a 
conseqüència que no entrara en vigor l’ordenança, que si haguera entrat. Vostés 
poden continuar amb el seu discurs, però sent fidels a aqueixa veritat. Les previsions 
eren el tipus impositiu, el 0,85 per als dos supòsits tributaris; després, pel que fa a la 
previsió d’ingressos és cert que des que va entrar la ponència general de valors el 
que s’intentava, i el que es va parlar en tot moment, jo crec que per part de tots els 
grups de la corporació, era que jugant amb els tipus impositius aniria minorant-se 
aqueixa pujada progressiva dels tipus impositius. Però en el 2013, els puc assegurar, 
i en el 2014, que les previsions no eren que es neutralitzaren completament; i podem 
fer referència a documents concrets que parlaven que preveien un augment, menor 
del que preveia originalment un pla d’ajust que va haver, això és cert, però sempre 
hi havia una previsió de majors ingressos a través de l’impost de l’IBI; vull dir, no 
podem tampoc llançar missatges que no s’ajusten a la veritat. I després, pel que fa a 
la quantitat de la bonificació, que es quantifica en 150.000 euros, disculpen, el 4% 
de 9.000.000 d’euros que és el que es tributa no són 150.000 euros, són 360.000 
euros; i el 4% de nou milions d’euros, quasi deu, són al voltant de 400.000 euros 
que és exactament la repercussió de l’impacte d’aqueixa baixada del 4%, no 150.000 
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euros. No es fa amb la intenció d’aquells 600.000 euros, el que es pretén és que 
l’administració tinga els ingressos suficients per a poder dur a terme els serveis que 
aquesta administració, com qualsevol altra, té l’obligació de prestar a la ciutadania i 
de poder fer-ho amb les condicions adequades, per suposat que a tot el món li 
agradaria baixar els impostos, a ningú ens agrada pagar els impostos, però a tots ens 
agrada tindre serveis. El que hem d’harmonitzar és optimitzar els serveis de la millor 
manera possible i tindre els ingressos necessaris per a poder-los dur endavant de la 
forma més adequada. En relació al que comentava la portaveu del PP, en relació a 
l’IBI de naturalesa rústica, ja ho vam explicar a la comissió, que hem treballat en 
diverses línies supramunicipals per intentar que aqueix supòsit fiscal puga ser tractat 
d’una forma diferenciada, i per tant, poder aplicar un tipus impositiu diferent, quan 
parlem dels disseminats em referesc, perquè, també ho vam dir en la comissió, en 
aquests moments, perquè tota la gent o sàpiga, ja fa temps que anem dient-ho, en 
l’actualitat ja hem arribat a tal punt que de cada 10 euros que es tributen en rústica, 
és a dir en els rebuts de la rústica, 7 corresponen a construccions, el que vulgarment 
diem els disseminats. No es corresponen a rústica real, a tarongers o a qualsevol 
tipus de producció agrícola, sinó a construccions. Set de cada deu euros; per tant, 
quan fixem el tipus impositiu de la rústica, per molt que diga rústica hem d’estar 
pensant més en aqueixes construccions de disseminats que en les altres. 
Continuarem treballant amb el Ministeri i amb la Federació Valenciana? 
Continuarem fent-ho; però tenim un problema pel volum de disseminats que tenim 
en aquesta població que hem d’afrontar; perquè com a conseqüència de dos 
modificacions legislatives, aquesta regularització cadastral i la Llei 13/2015, cada 
vegada això ha anat en augment. En el 2015, ja ho deia aquest regidor delegat, eren 
de cada tres euros, dos es corresponien amb els disseminats però es que ara ja hem 
passat al fet que de cada deu euros, en corresponen set.” 

 
 Sra. Morell Gómez: “Sr. Canet, jo en cap moment havia parlat sobre l’IBI rústic, 

m’havia cenyit directament i solament per l’IBI urbà. De totes maneres sí que vaig a 
donar-li la raó en una cosa. En la meua explicació havia dit que com a conseqüència 
d’arribar tard a publicar l’ordenança, s’havia incrementat, s’havia produït un 
perjudici sobre els ciutadans, perquè s’havia incrementat més el tipus impositiu 
sobre la contribució o l’IBI urbà. Té raó, independentment que haguera entrat en 
vigor l’ordenança, a temps la seua publicació, hauria hagut també un increment de la 
contribució als ciutadans d’Oliva. Sí o sí incrementava, el que passa, és cert, que en 
no publicar-se en temps, l’increment va ser superior. Ho mirarem Sr. Canet, però jo 
crec que, al final, en no entrar en vigor aqueix increment del 10% no es 
compensava. El que sí que es feia és que com no s’aplicava la modificació de l’IBI 
rústic, aqueix increment de l’IBI rústic, dels ingressos per l’IBI rústic no es produïa, 
però queia tot sobre l’increment de l’IBI urbà. Ara bé, dit això Sr. Canet, va haver 
un compromís en aquell moment, en l’exercici 2013; i ho he tornat ha dir; 
independentment que aquest nou govern que vostés van signar també un document 
en el qual deien que anaven a reduir les càrregues fiscals, o no incrementar-les, 
perquè era un compromís que vostés tenien, no es va poder materialitzar ni en la 
proposta que vosté va portar perquè entrara en vigor en el 2016, com el fet que per 
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no arribar a la publicació tampoc es va complir allò de la paraula donada pel nou 
govern que vostés van constituir en l’any 2015. Aleshores, sí o sí va incrementar 
l’IBI o la contribució sobre els ciutadans d’Oliva. Aquest és el fet independentment 
que la raó s’arribara o no a la seua publicació. Sr. Canet, a mi també m’agrada tindre 
serveis, que Oliva tinga serveis, que arribem a totes les subvencions, li ho vaig dir 
l’altre dia, és la legislatura de l’oportunitat. El que no es faça en aquesta legislatura, 
difícilment es podrà fer en unes altres. Hi ha molts més diners que en la legislatura 
anterior. Hi ha una conselleria i una diputació que han canviat les seues directrius, jo 
crec que això afavoreix també als ajuntaments, com el nostre, que sempre ha segut 
el germà menut. Jo crec que els esforços que no es facen ara, en altres legislatures 
potser no tenim aqueixa oportunitat; però es que tampoc estem veient millores en els 
serveis. Estem pagant més però no hem vist millores en els serveis. De totes formes, 
ja li ho he dit abans, m’ha agradat el concepte, m’ha agradat que vaja baixant-se els 
tipus, i vaja compensant-se inclús més els tipus impositius i els nous valors que 
entraren de la revisió cadastral. Però ja li he dit, en un any van donar una paraula i 
pensem que s’ha de complir; ja no hi havia pla d’ajust i jo crec que es pot arribar un 
poc més.” 

 
 Sra. Tomás Doménech: “En novembre del 2015 el fet que no es publicara, no 

s’arribara a temps, és veritat que per una part va afavorir el tema de l’IBI rústic, que 
no va augmentar el gravamen del 0,85 es va mantenir el del 0,55, crec recordar; però 
el gros de la recaptació és l’IBI urbà i aleshores el fet que no es publicara sí que va 
perjudicar els rebuts de l’IBI urbà de 2016, i va haver una major recaptació. Vosté 
va demanar perdó al plenari de gener o febrer, no ho recorde, i també es va quedar 
que vostés d’alguna manera compensarien això, perquè l’augment cadastral sí que 
no para, això és tots els anys, durant deu anys augmenta el valor cadastral, amb la 
qual cosa durant deu anys ha d’haver la mateixa disminució, el mateix tipus de 
gravamen per a anar compensant; i vostés ho portaven també en l’acord de govern 
d’ara, sempre anar afavorint i anar, una miqueta, compensant. Per descomptat, s’ha 
de recaptar per als serveis, però també s’ha de mirar per no tindre tanta pressió 
recaptatòria.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Han fet algunes puntualitzacions però, clar, és cert que en l’IBI 

urbà va haver un augment però vostés han parlat de 600.000 euros, de 670.000, clar, 
això no es correspon a l’IBI urbà sinó a la suma dels dos; per això jo he fet la 
puntualització que s’estaven mesclant les coses. Està clar que en l’IBI urbà no es va 
produir aqueixa diferència quan passem del 0,85 al 0,86. Si ho contem tot 
globalment, sí, però si parlem només de l’urbà, no. Per això la puntualització, és a 
dir, o parlem d’una cosa o parlem de l’altra, i parlem amb rigor del que parlem, això 
per un costat. I en segon lloc, crec que és important també matisar que les ajudes 
d’altres administracions, que això és cert, en aquesta legislatura va produint-se com 
a conseqüència tant de canvis polítics com, sobretot, de canvis econòmics que van 
produint-se, això tendeix a ajudar als ajuntaments, però no podem tornar a caure en 
el mateix error, des del punt de vista d’aquest regidor delegat, de tornar a sufragar 
amb despeses o amb ingressos conjunturals les despeses que ha de ser estructurals. 
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És a dir, nosaltres com a administració tenim una sèrie de despeses per a serveis que 
hem de donar amb assiduïtat, que han d’eixir dels ingressos que correspon a través 
dels impostos que correspon; i els altres ingressos que puguen vindre per altres 
administracions o per determinades circumstàncies, com puga ser una regularització 
que es produeix conjunturalment en un moment determinat i augmenta els ingressos, 
això ha de servir per a fer inversions ben pensades, o per estalviar, o per amortitzar 
deute, però no podem anar vivint d’aqueixos majors ingressos per tal que allò 
estructural vaja depenent d’allò conjuntural, em sembla important. I després, 
simplement, acabe dient pel que fa a la tendència, que si anem comparant el 
percentatge acumulat en l’IBI urbà vorem que poc a poc va produint-se una 
disminució, que si el comparem amb la legislatura anterior vorem que és menor 
inclús.” 

 
 
TERCER. DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D'HISENDA I 
BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en 
sessió extraordinària i urgent de data 16 d’octubre de 2017, en relació a l’assumpte de 
l’epígraf, que diu textualment: 
 
“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
En data 28 de gener de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat una moció 
presentada pel grup municipal Partit Popular. Moció que en la seua part dispositiva, i prèvia 
aprovació d'una esmena plantejada per l'alcaldia, deia: 
"Primer.- Iniciar expedient perquè s'adapte el text de l'apartat g) del punt 1 de l'article 3r de 
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, conforme a 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, i se substituïsca el terme “certificat de minusvalidesa” pel de 
“certificat de discapacitat. 
Segon.- Que tal com s'estableix a l'apartat 1 de l'article 2 del Reial decret 1414/2006, d'1 de 
desembre, per a la sol·licitud i concessió de l'exempció de l'Impost que ens ocupa, no s'exigisca 
resolució o certificat de l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent 
per acreditar el grau de minusvalidesa igual al 33 per cent dels pensionistes, quan el subjecte 
passiu dispose, i així ho acredite, de la preceptiva Resolució de l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, 
absoluta o gran invalidesa.” 
 
Així, per tant, realitzada la tramitació establida, i, en compliment del que disposa el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest tinent d’alcalde considera que es compleixen els requisits necessaris 
continguts en les normes legals citades anteriorment, i proposa al Ple de la Corporació, previ 
dictamen de la comissió informativa d’Hisenda, que per UNANIMITAT dels seus membres, 
DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD 
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PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns 
immobles, amb la redacció que s'arreplega com a Annex. 
 
SEGON.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició del 
mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimen oportunes. 
 
TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 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. 
 
QUART.- Facultar al sr. tinent d'alcalde delegat d’Hisenda per a subscriure els documents 
relacionats amb este assumpte. 
 
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Text aprovat per acord de Ple de data ................................. BOP ............ pàgs.............2 
 
Article 1. Fet imposable 
1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels 

vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siga la seua 
classe i categoria. 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja estat matriculat en els registres públics 
corresponents i mentres no haja causat baixa en estos. A l'efecte d'este impost també es consideraran 
aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 

3. No estan subjectes a l'impost: 
a) Els vehicles que, tot i haver estat donat de baixa en els registres, per antiguitat del seu model, 

se’ls puga autoritzar a circular excepcionalment amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres 
limitades als d'esta naturalesa. 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals 
no siga superior a 750 quilograms.  

 
Article 2. Subjectes passius  
Són subjectes passius d'este impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l'article 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals conste el vehicle en el 
permís de circulació. 
 
Article 3. Beneficis fiscals de concessió obligatòria 
1. Estaran exempts de l’impost: 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa 
nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que siguen súbdits del països respectius, 
externament identificats i a condició de reciprocitat en l’extensió i el grau. 

 Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 
funcionaris, o membres amb estatut diplomàtic. 

                                                 
2 Aprovació de l'ordenança anterior: acord de Ple de data 31 d'octubre de 2013 (BOP 09/11/2013), amb publicació 
definitiva BOP 23/12/2013. 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 20 

c) Els vehicles respecte dels quals així es derive de les disposicions de tractats o convenis 
internacionals. 

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat 
de ferits o malats. 

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es referix la lletra A de l’annex II del 
Reglament general de vehicles, aprovat per mitjà del Reial Decret 2822/1998, de 23 de 
desembre, matriculats a nom de persones amb discapacitat, empadronades al municipi d’Oliva. 
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat, 
empadronades al municipi d’Oliva, per al seu ús exclusiu, sempre que el seu conductor residisca, 
alhora, en este municipi. Esta exempció s’aplicarà mentre es mantinguen les circumstàncies, tant 
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten aplicables als subjectes 
passius beneficiaris d’estes per més d’un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud 
de nova exempció per un altre vehicle serà denegada mentre tinga vigència l’anterior. En els 
supòsits de renuncia a l’anterior exempció, transferència del vehicle o baixa definitiva d’aquest, 
l’exempció per al nou vehicle, cas de ser concedida, sortirà efectes a partir de l’exercici següent. 
Als efectes de les disposicions d’esta lletra, es consideraran persones amb discapacitat les que 
tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent, així com els pensionistes de la 
Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, 
absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de Classes Passives que tinguen reconeguda una 
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Es considerarà 
que n’hi ha ús exclusiu només quan el vehicle circule en tot moment amb el titular a bord, com a 
conductor o com a passatger, segons els casos. 

f)  Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servici de transport públic 
urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca les nou places, inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d’inspecció agrícola. 
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’aquest article, 

els interessats hauran d’instar la concessió indicant les característiques del vehicle, la seua matrícula i 
la causa del benefici amb anterioritat a la finalització del termini d’interposició del recurs a què es 
refereix l’article 14.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
En el cas de matriculació o nova adquisició del vehicle amb pagament del tribut mitjançant 
autoliquidació, el termini de sol·licitud de l’exempció serà d’un mes a partir de l’endemà de la data 
de matriculació del vehicle. Una vegada declarada l’exempció per l’Ajuntament d’Oliva, s’expedirà 
un document acreditatiu de la concessió. 
L’exempció del pagament de l’impost per al mateix exercici de la matriculació del vehicle serà 
denegada si el seu titular és beneficiari de l’exempció en l’impost per una altra matrícula que estiga 
vigent en la data de meritació de l’impost, i no serà procedent, per tant, la devolució de 
l’autoliquidació abonada. 

3. En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 d’aquest article, 
les sol·licituds hauran d’adjuntar els documents determinants de la procedència de l’exempció i, en 
tot cas, els següents: 

a) Fotocòpia del DNI i del permís de conducció en vigor del titular del vehicle i del conductor 
habitual, en els casos en què el vehicle siga destinat al transport del discapacitat. 

b) Fotocòpia del permís de circulació del vehicle. 
c) Còpia compulsada del certificat de discapacitat emesa per òrgan competent. 
d) Declaració responsable subscrita pel discapacitat referida al destí del vehicle. 
e) Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança obligatòria. 

La falta de justificació del destí per a ús exclusiu del titular discapacitat determinarà la denegació de 
l’exempció, que tindrà lloc per resolució motivada. 
El grau de discapacitat igual al 33 per cent s’acreditarà, en aplicació de l’article 2.1 del RD 
1414/2006, d’1 de desembre, per mitjà de qualsevol dels documents següents: 

a) Resolució o certificat expedit per l’Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent. 
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b) Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconega la 
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. 

c) Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es 
reconega una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o 
inutilitat. 

Així mateix, i d’acord amb l’article 2.2 del reial decret esmentat, el grau de discapacitat superior al 
33 per cent s’acreditarà per mitjà d’una resolució o certificat expedit per l’IMSERSO o òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent. 

4. El document acreditatiu de la concessió de l’exempció haurà de ser mostrat a requeriment de 
qualsevol agent de l’autoritat. 

5. Qualsevol falsedat en la documentació aportada o falta de veracitat en les manifestacions realitzades 
per a l’obtenció de l’exempció serà qualificada com a falta greu, i donarà lloc a la incoació del 
procediment sancionador oportú, a més de perdre el dret a obtindre l’exempció sobre el vehicle. 

6. En els supòsits en què no es mantinguen les circumstàncies determinants per al reconeixement de 
l’exempció, s’extingirà el dret. 
 

Article 4. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
1. S'establixen les següents bonificacions sobre la quota de l'impost: 

a) Bonificació del 100% en els vehicles històrics a què es referix l'article 1 del Reglament de 
Vehicles Històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s'acreditarà 
amb l’aportació del certificat de la catalogació com a tal, de l'òrgan competent de la Generalitat. 

b) Bonificació del 100% per als vehicles que tinguen una antiguitat superior a 25 anys. L'antiguitat 
del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si esta no es coneguera, es prendrà com a tal 
la de la seua primera matriculació, o, si no n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant 
es va deixar de fabricar. Per a gaudir d'esta bonificació caldrà aportar els documents que 
acrediten la qualificació o matriculació com a vehicle històric o la seua antiguitat. 

c) Bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar 
equipats amb motors elèctrics, es considera que produïxen menor impacte ambiental. Per a 
gaudir d'esta bonificació caldrà aportar certificat oficial de les característiques tècniques del 
vehicle. 

d) Bonificació del 50 % de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar 
equipats amb motors híbrids, en els quals una part siguen elèctrics, es considera que produïxen 
menor impacte ambiental. Per a gaudir d'esta bonificació caldrà aportar certificat oficial de les 
característiques tècniques del vehicle. 

2. Per a gaudir d'estes bonificacions els interessats hauran d'instar la seua concessió, tot aportant la 
documentació necessària en cada cas. 
Les bonificacions sol·licitades després de la meritació de l'impost produïxen efectes en el mateix 
exercici sempre que s'hagen complit els requisits establerts per a tindre’n dret quan es merita 
l'impost. 

 
Article 5. Quota tributària 
1. Les quotes tributàries a exigir per este impost seran les que, en cada exercici, resulte d'aplicar a les 

tarifes legals vigents, recollides en l'article 95.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els coeficients que, per a cada 
supòsit, figuren en la següent taula. 
Este coeficient s'aplicarà encara que el mencionat quadre el modifique la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat.  
D'acord amb l'anterior, els coeficients aplicables i les tarifes resultants, mentre no es produïsca la 
modificació de les tarifes legals, són els que s'indiquen a continuació: 

 
Potència i classes de vehicles Coeficient Quota (€) 

A) Turismes   
- De menys de 8 cavalls fiscals 1,9 23,98 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 1,8 61,34 
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- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 1,7 122,30 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 1,7 152,34 
- De 20 cavalls fiscals, o més 1,7 190,40 
B) Autobusos   
- De menys de 21 places 1,7 141,61 
- De 21 a 50 places 1,7 201,69 
- De més de 50 places 1,7 252,11 
C) Camions   
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 1,7 71,88 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil  1,7 141,61 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil  1,7 201,69 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil  1,7 252,11 
D) Tractors    
- De menys de 16 cavalls fiscals 1,7 30,04 
- De 16 a 25 cavalls fiscals  1,7 47,21 
- De més de 25 cavalls fiscals  1,7 141,61 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil  1,7 30,04 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil  1,7 47,21 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil  1,7 141,61 
F) Altres vehicles   
- Ciclomotors  1,9 8,40 
- Motocicletes fins a 125 cc 1,9 8,40 
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 1,7 12,87 
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc  1,7 25,76 
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 1,7 51,49 
- Motocicletes de més de 1.000 cc  1,7 102,99 

 
2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa l'annex V 

del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre. 
3. Excepte determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles caldrà 

ajustar-se a allò que disposa el Reglament General de Vehicles. 
S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme a transport mixt de persones i 
coses per mitjà de la supressió de seients i vidres, alteració de la grandària o disposició de les portes o 
altres alteracions que no modifiquen essencialment el model de què deriva. Les furgonetes tributaran 
com a turisme, d'acord amb la seua potència fiscal, excepte en els casos següents: 
Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el conductor, tributarà 
com a autobús. 
Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 Kg de càrrega útil tributarà com a 
camió. 

 
Article 6. Període impositiu i acreditació de l'impost  
1. El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels 

vehicles. En este cas, el període impositiu començarà el dia en què es produïsca l’adquisició. 
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l'import de la quota a exigir es prorratejarà per 

trimestres naturals i es pagarà la que corresponga als trimestres que queden per transcórrer l'any, 
inclòs aquell en què es produïsca l'adquisició. 

4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà 
la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent 
als trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació de l'impost fins al trimestre en què es 
produïx la baixa en el registre de Trànsit, inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats 
de la via pública per al seu posterior desballestament per l'ajuntament, es prendrà com a data de la 
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baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l'ajuntament.  
Així mateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l'ajuntament per al seu posterior 
desballestament, es prendrà com a data de la baixa la de la recepció per part de l'ajuntament. 

5. Quan la baixa tinga lloc després de la meritació de l'impost i s'haja satisfet la quota, el subjecte passiu 
podrà sol·licitar l'import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li corresponga 
percebre. 

 
Article 7. Règims de declaració i d'ingrés 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària, corresponen a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle. 
Si no figura la dada en el permís, s'entendrà que la competència de la gestió, inspecció i recaptació de 
l'impost, correspon a l'ajuntament del domicili fiscal del vehicle que conste en el registre de vehicles. 

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de manera que s'altere la 
seua classificació a l'efecte d'este impost, els subjectes passius presentaran, davant de l'oficina gestora 
corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, 
una autoliquidació segons el model aprovat per l’ajuntament, que contindrà els elements de la relació 
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que procedisca i la realització 
de la mateixa. S'aportarà la documentació acreditativa de la seua compra o modificació, el certificat 
de les seues característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació 
fiscal del subjecte passiu.  
Si el vehicle estiguera inclòs en algun dels supòsits d'exempció previstos en l'article 3r d'esta 
ordenança podran instar la seua concessió en este moment, presentant la corresponent autoliquidació 
de quota 0€, sempre que aporten la documentació que acredite el seu dret. 

3. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d'un vehicle el titular registral haurà d'acreditar el 
pagament de l'impost corresponent al període impositiu de l'any anterior a aquell en què es realitza el 
tràmit excepte quan este pagament ja conste en la Direcció Provincial de Trànsit. A l'efecte de 
l'acreditació de l'impost, l'ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit 
els rebuts impagats de l'any en curs. 

 
Article 8. Padrons  
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes 

anuals de l'impost es realitzarà en el període de cobrament establert en l'art. 44 de l'Ordenança Fiscal 
General d'este ajuntament, i s’anunciarà mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es crega més convenients. En cap cas el 
període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà 
mitjançant el sistema de padró anual. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del 
Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Direcció de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili. També es podran incorporar altres informacions sobre baixes i 
canvis de domicili que puga disposar l'ajuntament. 

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per un termini de quinze dies comptats des de 
l'endemà a la publicació de l'edicte de notificació col·lectiva, perquè els interessats legítims puguen 
examinar-lo i, si és el cas, presentar el corresponent recurs de reposició en el termini d'un mes a partir 
de l'endemà a la finalització del termini de quinze dies al·ludit.  

 
Article 9. Col·laboració social  
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament a l'empara del 

que preveu l'article 92 de la Llei General Tributària. 
2. Esta col·laboració podrà referir-se a: 

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d'alta, baixa, transferència del vehicle i 
canvi de domicili del titular. 

b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents 
tributaris.  

3. Per a l'efectivitat de la col·laboració social a què es referixen els apartats anteriors caldrà subscriure 
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el corresponent conveni. 
 
Article 10. Vigència 
La present Ordenança començarà a aplicar-se en l'exercici de 2018, i seguirà en vigor en exercicis 
successius en tant no s'acorde la seua modificació o derogació.” 
 
En l’expedient consten informes emesos pel Sr. Tresorer Acctal., de data 10 d’octubre 
de 2017, i per la Sra. Interventora de 11 d’octubre de 2017. 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiràn.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
Les intervencions a què adés s’ha fet referència són les que s’indiquen tot seguit: 
 
 Sr. Canet Llidó: “Al plenari del 28 de gener de 2016 vam aprovar per unanimitat 

una moció que presentava el Partit Popular referent a una proposta de modificació 
d’aquesta ordenança en el sentit, per una banda, d’introduir uns canvis semàntics per 
a ajustar-nos al que diu la legislació de substituir el terme minusvalidesa o 
minusvàlid pel de discapacitat o persona amb mobilitat reduïda, i a efectes pràctics, 
sobretot, era que el document que havia que acreditar el grau de discapacitat, tant 
l’igual com el superior al 33%, que poguera ser també el de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social que és més fàcil d’aconseguir, per tant, més fàcil que els usuaris 
potencials puguen presentar-lo. El que ara es presenta és aqueixa proposta de 
modificació, hi havia una primera redacció que vam parlar amb el grup proponent de 
la proposta; aquesta és en base a aquella però a partir dels serveis tècnics municipals 
ajustant un poc més la redacció per a que quede més ajustada i quede, d’alguna 
forma, per a un major recorregut en el futur. La proposta de modificació és per a 
donar compliment a aquell acord plenari.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Com no, el Partit Popular anem a recolzar aquest tercer punt; 

però vull expressar que des de que vam aprovar aquesta moció presentada pel Partit 
Popular en gener del 2016, hem tingut a veïns d’Oliva amb el certificat d’invalidesa 
de l’INSS presentant i sol·licitant l’exempció d’aquest impost, contestant-los aquest 
ajuntament que no tenen constància d’haver produït cap canvi al respecte d’aquesta 
normativa, un canvi tan beneficiós per a les persones que pateixen alguna 
discapacitat. Açò ens demostra la inoperància i passivitat que hi ha per a aprovar en 
temps i forma aquestes qüestions, que repercuteixen tan positivament en una part 
dels nostre veïns, i que en el cas que hui tractem, veïns tan desprotegits i que com 
aquests registres que tinc ací mateix, demostren la inactivitat en aquests temes. Que 
dit açò, amb aquest retard no hem pogut novament estar a l’altura de les 
circumstàncies, i així haver pogut ajudar a aquests ciutadans quan pertocava. Per 
això, el meu parèixer, per a ser ells més justos possibles amb aquest col·lectiu, 
deuríem tornar els ingressos indeguts de l’aprovació per unanimitat de la 
modificació fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, i això 
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demostraria que estem del costat dels més desfavorits i que amb la tardança inclosa 
hem sigut capaços d’arribar a acords pel bé d’aquests col·lectius. Advertesc que el 
que estic exposant és que la corporació local en Ple va prendre la decisió política, i 
són fets promulgats, i aquesta passivitat i inactivitat han anat en contra dels més 
perjudicats. Crec que tots estem d’acord a protegir les polítiques socials dels nostres 
ciutadans perquè el primer són les persones.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “D’aqueixos casos directament no hem parlat el Sr. Llopis i jo, 

però a través de terceres persones sí que hem parlat, els coneixem. No sé ben bé com 
enquadrar ara la proposta que fa el portaveu del Partit Popular, però en qualsevol cas 
el que ara venim a proposar i a votar és que, efectivament, es faça aquesta 
modificació, que es publique i que entre en vigor de cara al futur. Aqueixa proposta 
l’haurem d’enquadrar en algun tipus d’expedient o tramitació per part d’aquesta 
administració, si és el cas.” 

 
 Sr. Llopis Ibiza: “Agafe les paraules del ponent d’Hisenda i sí, està clar que com 

hem dit anem a aprovar-ho, però tinga en compte que seurem a parlat i buscar la 
millor solució i que esperem que no siga el que ens ha passat ara, que hem tardar 
quasi dos anys per a aprovar una modificació tan positiva. Aleshores, agafe la 
resposta del Sr. Canet, i espere que més prompte que tard ens puguem reunir i així 
aquestes persones que no han pogut beneficiar-se d’aquest canvi, sí que puguen fer-
ho, perquè hi ha exemples de gent amb cadires de rodes que ha vingut a presentar 
dita proposta o demanar aquestes modificacions, i no crec que siga donar la resposta 
que vagen de nou a demanar el que han demanat.” 

 
 
 
QUART. DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE 
GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRETS 
PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA I DE LA POTESTAT 
SANCIONADORA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LOCAL. 
 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en 
sessió extraordinària i urgent de data 16 d’octubre de 2017, en relació a l’assumpte de 
l’epígraf, que diu textualment: 
 
“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRETS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA I DE LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA 
LOCAL. 
 
Realitzada la tramitació establida, i, en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest tinent d’alcalde considera que es compleixen els requisits necessaris continguts 
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en les normes legals citades anteriorment, i proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de 
la comissió informativa d’Hisenda, que per UNANIMITAT dels seus membres, DICTAMINA 
FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic de l’Ajuntament d’Oliva, i de la potestat sancionadora en matèria 
tributària local, amb la redacció que s'arreplega com a Annex. 
 
SEGON.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició del 
mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimen oportunes. 
 
TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
QUART.- Facultar al sr. tinent d'alcalde delegat d’Hisenda per a subscriure els documents 
relacionats amb este assumpte. 
 
Modificacions proposades al text actual de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic de l’Ajuntament d’Oliva, i de la potestat sancionadora en matèria 
tributària local 
 
Text ordenança aprovada inicialment al Ple de 

24/02/11, i modificada el 31/10/2013 
(BOP 23-12-13) 

 
Proposta de modificació 01 

 
Article 44.Bis.- Pla Personalitzat de Pagament 
1.Definició. El Pla Personalitzat de Pagament és 
un sistema especial de pagament de rebuts que 
permet realitzar ingressos periòdics, a compte del 
deute anual estimat, corresponent als següents 
rebuts de padró: IBI, IVTM, IAE i TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 
PUBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES I 
TAXA PER LA RETIRADA I ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
No es cobraran interessos de demora, sempre que 
es paguen les fraccions en els terminis indicats. 
 
 
 
2.Requisits. 

a) No tindre cap deute pendent en executiva 
amb l’administració municipal. 
b) L’import total anual del deute tributari en 
voluntària, referit a la suma dels tributs 
assenyalats en el paràgraf 1, ha de ser 
superior a 300 euros. 

El dit import es calcularà prenent com a referència 
les dades-base de l’exercici anterior a l’aplicació 

 
Article 44.Bis.- Pla Personalitzat de Pagament 
1.Definició. El Pla Personalitzat de Pagament és 
un sistema especial de pagament que permet 
realitzar ingressos periòdics, a compte del deute 
anual estimat corresponent a tributs de cobrament 
periòdic. 
 
 
 
 
No es cobraran interessos de demora, sempre que 
es paguen les fraccions en els terminis indicats. 
 
 
 
2.Requisits. 

a) No tindre cap deute pendent en executiva 
amb l’administració municipal. 
b) L’import total anual del deute tributari en 
voluntària, referit a la suma dels tributs 
assenyalats en el paràgraf 1, ha de ser 
superior a 300 euros. 

El dit import es calcularà prenent com a referència 
les dades-base de l’exercici anterior a l’aplicació 
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del pla personalitzat de pagament, inclosos els 
beneficis fiscals que li corresponguen. 

c) Haurà de domiciliar obligatòriament el 
pagament de les quotes en un únic compte. 

 

3. Periodicitat dels pagaments. L’interessat podrà 
seleccionar la següent periodicitat de pagament: 

a) Bimestral: Consistirà en sis quotes, el 
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 
de febrer, 5 d’abril, 5 de juny, 5 d’agost, 5 
d’octubre i 5 de novembre. 
b) Trimestral: Consistirà en quatre quotes, el 
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 
de febrer, 5 de maig, 5 d’agost i 5 de 
novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
c) Anual: Consistirà en una quota el 
cobrament de la qual es realitzarà el 5 de 
juny. 

Excepcionalment, per a l’exercici 2014, no es 
realitzarà cap cobrament fins al 5 de maig, i es 
distribuirà el deute anual estimat entre la resta de 
les quotes previstes per a la periodicitat triada. 
 
 

4. Sol·licitud. La persona interessada a acollir-se al 
Pla Personalitzat de Pagament haurà de presentar 
la sol·licitud abans de l’1 de desembre de 
l’exercici anterior a què es referix la petició, i 
triarà la periodicitat del pagament que sol·licita i 
els rebuts que s’hi inclouen. A partir d’eixe 
moment quedarà adherit al Pla Personalitzat de 
Pagament en les condicions sol·licitades, llevat 
que l’Administració Tributària comunique la 
denegació per incompliment dels requisits. 
Excepcionalment, les persones que desitgen 
acollir-se a este sistema especial de pagament de 
rebuts per a l’exercici 2014 hauran de presentar la 
sol·licitud abans del 31 de març del 2014, i triar la 
periodicitat del pagament que sol·liciten. 

del pla personalitzat de pagament, inclosos els 
beneficis fiscals que li corresponguen. 
c) Haurà de domiciliar obligatòriament el 
pagament de les quotes en un únic compte. 
 

3. Periodicitat dels pagaments. L’interessat podrà 
seleccionar la següent periodicitat de pagament: 

a) Mensual: Consistirà en deu quotes, el 
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 
dels mesos de febrer a novembre, ambdós 
inclosos. 
b) Bimestral: Consistirà en sis quotes, el 
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 
de febrer, 5 d’abril, 5 de juny, 5 d’agost, 5 
d’octubre i 5 de novembre. 
c) Trimestral: Consistirà en quatre quotes, el 
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 
de febrer, 5 de maig, 5 d’agost i 5 de 
novembre. 
d) Semestral: Consistirà en dues quotes, el 
cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 
de juny i 5 de novembre. 
e) Anual: Consistirà en una quota el 
cobrament de la qual es realitzarà el 5 de 
juny. Posteriorment, si escau, es girarà una 
quota de regularització el 5 de novembre, 
l'import de la qual estarà constituïda per la 
diferència entre la quantia dels rebuts que 
corresponen a l’exercici i l'abonada en el mes 
de juny. 

 

4. Sol·licitud. La persona interessada a acollir-se al 
Pla Personalitzat de Pagament haurà de presentar 
la sol·licitud abans de l’1 de desembre de 
l’exercici anterior a què es referix la petició, i 
triarà la periodicitat del pagament que sol·licita i 
els rebuts que s’hi inclouen. A partir d’eixe 
moment quedarà adherit al Pla Personalitzat de 
Pagament en les condicions sol·licitades, llevat 
que l’Administració Tributària comunique la 
denegació per incompliment dels requisits. 

Text ordenança aprovada inicialment al Ple de 24/02/11, 
i modificada el 31/10/2013 (BOP 23-12-13) 

Proposta de modificació 02 

 
Art. 117. Competència i terminis 
4. No s’exigirà interés de demora en els acords 
d’ajornament o fraccionament de pagament de 
deutes de venciment periòdic i notificació 
col·lectiva domiciliats, ni en els que es sol·liciten 
en període voluntari, sempre que es domicilien els 

 
Art. 117. Competència i terminis 
4. No s’exigirà interés de demora en els 
fraccionaments de rebuts a què es refereix l’apartat 
6 de l’article 116 d’aquesta ordenança. 
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futurs exercicis i quan el pagament es produïsca en 
el mateix exercici del seu meritament, en les dates 
indicades al calendari de cobraments. 

 
En l’expedient consta informe emés pel Sr. Tresorer Acctal., de data 10 d’octubre de 
2017. 
 
Finalitzada la intervenció, que després es reproduirà. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
La intervenció a què adés s’ha fet referència és la que s’indica tot seguit: 
 
 Sr. Canet Llidó: “Amb la modificació que es proposa d’aquesta ordenança general 

el que es pretén és afegir noves possibilitats al pla personalitzat de pagament, 
incorporant les periodicitats mensual i semestral a les que ja existien, que eren la 
bimestral, la trimestral i l’anual, i també s’amplien els tributs que es poden cobrar i 
gestionar a través del pla personalitzat de pagament, com puga ser la taxa 
d’ocupació per quioscs o altres aprofitaments del domini públic, que funcionen per 
matrícula anual, la taxa del mercat del divendres, la de taules i cadires, etc. És un 
canvi de caràcter, podríem dir, tècnic però que el que pretén és facilitar a les 
persones que puguen acollir-se al pla personalitzat de pagament, i que siga el pla 
personalitzat de pagament l’instrument de fraccionament ordinari per a la majoria de 
la població, i a través del qual poder pagar els seus tributs d’una forma més còmoda, 
i sobretot, d’alguna forma, amb major previsió de quines són les despeses que han 
de pagar cada mes, cada dos mesos o cada trimestre.” 

 
 
CINQUÉ.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I 
BÉNS MUNICIPALS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, en 
sessió extraordinària i urgent de data 16 d’octubre de 2017, en relació a l’assumpte de 
l’epígraf, que diu textualment: 
 
“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL. 
 
Realitzada la tramitació establida, i, en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest tinent d’alcalde considera que es compleixen els requisits necessaris continguts 
en les normes legals citades anteriorment, i proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de 
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la comissió informativa d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant 
de Bloc-Compromís, 5 vots), D. Blai Peiró Sanchis (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 
4 vots), D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva, 1 vot) i la abstenció de Dª 
Alejandra Tomás Doménech Verdú (representant del PP, 6 vots) y Dª Ana Mª Morell Gómez 
(representant del PSOE, 4 vots), DICTAMINA FAVORABLEMENT la següent PROPOSTA 
D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial del domini públic, amb la redacció que s'arreplega com a 
Annex. 
 
SEGON.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, per mitjà d'exposició del 
mateix en el tauler d'anuncis d'este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimen oportunes. 
 
TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, basant-se en l'article 17.3 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. 
 
QUART.- Facultar al sr. tinent d'alcalde delegat d’Hisenda per a subscriure els documents 
relacionats amb este assumpte. 
 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini 
públic 
Publicació definitiva: BOP València.............. Aprovació inicial: Ple ........................3 
 
SUMARI 
Article 1.- Fonament 
Article 2.- Fet imposable 
Article 3.- Subjecte passiu 
Article 4.- Meritació i pagament 
Article 5.- Normes generals de la quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials 
de la via pública 
Article 6. Quota tributària dels "quioscos" 
Article 7. Quota tributària de les "taules i cadires amb finalitat lucrativa" 
Article 8. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que no tallen el trànsit" 
Article 9. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que sí tallen el trànsit" 
Article 10. Quota tributària de les "ocupacions puntuals: mudances, actes socials..." 
Article 11. Quota tributària dels "guals" 
Article 12. Quota tributària de les "zones de càrrega i descàrrega" 
Article 13. Quota tributària de les "reserves de via pública per a parades de transport públic" 
Article 14. Quota tributària dels "mercats" 
Article 15. Quota tributària de la "zona marítima terrestre" 
Article 16. Quota tributària dels "llocs de venda, serveis i atraccions, diferents dels articles anteriors" 

                                                 
3 Històric d'aprovacions i modificacions de la present ordenança: acord de ple de data 12 de novembre de 2015 
(BOP 21/03/2016); acord de Ple de data 29 de maig de 2014 (BOP 10/09/14); acord de Ple de data 19 de novembre 
de 2012 (BOP 18/01/2013); acord de Ple de data 10 de novembre de 2010 (BOP 30/12/10); acord de Ple de data 30 
d'octubre de 2008 (BOP 31/12/08); acord de Ple de data 27 de març de 2008 (BOP 06/06/08). 
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Article 17. Quota tributària de les "altres ocupacions del sòl" 
Article 18. Quota tributària de les "altres ocupacions del vol i subsòl" 
Article 19.- Normes de gestió 
Article 20.- Normes subsidiàries 
Disposició final 
Annex 1. Guia de carrers per tipologies urbanístiques 
 
Article 1.- Fonament 
En ús de les facultats reconegudes als articles 106 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que es 
disposa als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal i pels serveis prestats per l’Ajuntament, en virtut de l’article 115-c de la Llei de Costes, en els 
béns de domini públic estatal, que es regeix per allò disposat al Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i en la present ordenança. 
 
Article 2.- Fet imposable 
1.- El fet imposable de la Taxa està constituït per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic municipal, i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini públic local i 
estatal, conforme a l’especificació continguda als articles 5-19 que es recullen en aquesta ordenança 
fiscal. 
2.- No es meritaran les taxes, amb independència de l’obligació de sol·licitar i obtindre la llicència o 
autorització corresponent, en les utilitzacions o aprofitaments següents: 

- La utilització o ocupació del domini públic amb motiu de la celebració de festes populars. 
- L’ocupació de la via pública per al rodatge de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius i 
impressió de fotografies, sempre que no tinguen finalitat lucrativa, amb independència d’obtenir la 
pertinent autorització municipal. 
- Les reserves d’espai establertes amb caràcter general per la millor ordenació del trànsit, així com 
les zones de prohibició d’estacionament davant de les eixides d’emergència de locals de pública 
concurrència, sempre que estiguen degudament autoritzades. 
- Els centres d'ensenyament reglat i els centres de salut que, per motius de seguretat, hagen de 
disposar de reserves per a entrada i eixida de vehicles d'emergència. La declaració d'exempció 
requerirà la tramitació del corresponent expedient, a petició de la persona interessada, on es 
determinarà la necessitat de reserva de via pública per a la finalitat esmentada. 
- La reserva d’espai (una per titular) per a l’aparcament o l’entrada, de forma exclusiva, de vehicles 
que, per raó de minusvalideses dels seus titulars i en aplicació de l’apartat 1.e de l’article 94.1 de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es troben exempts del pagament de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica. 
- La utilització o ocupació del domini públic per quioscos de l'ONCE. 

 
Article 3.- Subjectes passius 
1.- Són subjectes passius de la taxa que es regula en aquesta ordenança, en concepte de contribuents, les 
persones físiques o jurídiques que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment o privativa el domini 
públic municipal (o l’estatal, en els termes al·ludits a l’article primer) en benefici propi. 
 
2.- Tindran la condició de substituts del contribuent de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres i per la seua construcció, manteniment, modificació i supressió, els propietaris de les finques i 
locals a que donen accés els guals, els quals, en el seu cas, podran repercutir les quotes en els 
corresponents beneficiaris. 
 
Article 4.- Meritació i pagament 
1.- La taxa es merita segons la naturalesa del fet imposable i conforme es determina a continuació: 

a) En els aprofitaments permanents, que són aquells que s'estenen al llarg de tot l'any, el primer dia 
del període impositiu, que es concreta en l’any natural, llevat dels supòsits de començament de la 
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utilització privativa o l’aprofitament especial i en els del cessament, on el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància, i es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Respecte 
d’aquest prorrateig, la quota comprendrà el trimestre de l’inici o cessament; i com a data de 
cessament s’atendrà a la comunicació de la baixa. 
b) En els aprofitament de temporada, que són aquells que així apareixen establerts en els respectius 
quadres de quotes, el primer dia del període impositiu, que es concreta en el període comprés entre 
les dates d'inici i finalització de la respectiva temporada, i que s'assenyala en el quadre de quotes. 
Quan es tracte de noves autoritzacions, aquestes no es tramitaran si prèviament no s'ha realitzat el 
pagament de la quota, o s'ha accedit a l'ajornament o aplaçament del deute, i el mateix finalitza 
abans d'acabar l'any natural de l'aprofitament. 
c) En els aprofitaments temporals, exclosos els de temporada, o per períodes inferiors a l'any, en el 
moment de sol·licitar la corresponent autorització, que no es tramitarà si no s’ha realitzat el 
pagament corresponent, o s’ha concedit l’ajornament o aplaçament del deute, i el mateix finalitza 
abans d’acabar l’any natural de l’aprofitament. 

2.- El pagament de la taxa es realitzarà: 
a) Si es tracta d’aprofitaments temporals, exclosos els de temporada, o per períodes inferiors a l'any, 
i també en el supòsit de començament d’aprofitaments permanents i de temporada, per l’ingrés 
directe als comptes bancaris municipals, o per altres procediments que l’Ajuntament determine, 
mitjançant autoliquidació. 
b) Si es tracta d’aprofitaments inclosos en matrícula, per l’ingrés als comptes municipals, als 
períodes que en cada cas es determinen; si no estan inclosos en matrícula, mitjançant liquidació que 
s’ingressarà als comptes municipals. 

3.- En el supòsit de denegació d’una sol·licitud d’ocupació, o en el cas del seu desistiment, procedirà 
l’oportuna devolució, de la totalitat de la quota corresponent, en el primer cas, i del 70 % de la mateixa en 
el segon. 
4.- Si la tarifa està referida a un determinat període de temps (any o temporada) i l’ocupació no s’estén a 
la seua totalitat, s’aplicaran les següents regles: 

a) Nou aprofitament que té lloc una vegada començat el corresponent període: únicament es 
prorratejarà la quota, per trimestres naturals, en el cas que el període siga anual. 
b) Cessament o modificació de l’aprofitament: únicament procedirà el prorrateig en el supòsit 
d’aprofitaments permanents, sense perjudici d’allò previst a l’apartat següent. 

5.- Si per causes no imputables al subjecte passiu (entenent-se per tals les no provocades directament o 
indirecta per aquest) no es faça ús del dret a la utilització privativa o l’aprofitament especial, procedirà la 
devolució de l’import corresponent, mitjançant l’oportú prorrateig, que tindrà caràcter trimestral en els 
aprofitaments permanents i diari en altre cas. 
 
Article 5.- Normes generals de la quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments 
especials de la via pública 
1. La quantia de la taxa estarà determinada en base al següent polinomi, amb les modalitzacions 
oportunes previstes, en el seu cas, als corresponents epígrafs. Quota tributària = MB x S x T x CPA x CC; 
on els elements són: 

- “MB” és el Mòdul Bàsic de Valoració (MB). Té caràcter anual, i el seu valor és de 41 €. 
- “S” és la superfície, en metres quadrats (M2), de l’aprofitament, tot i que s’atendrà als metres 
lineals (Ml) quan així s’especifique als corresponents epígrafs. Es computaran per unitats de metre, i 
s’arrodonirà per excés. 
- “T” és el temps de l’aprofitament (núm. dies/365 ó núm. mesos/12). 
- “CPA” és el coeficient ponderador que pot establir-se per a tot un epígraf o tipus general 
d’aprofitament. 
- “CC” són coeficients correctors que poden recollir-se als corresponents epígrafs per tal d’atendre, 
dins d’un tipus d’aprofitament a circumstàncies com ara l’estacionalitat, la intensitat, la capacitat 
econòmica o d’altres. Cas que en resulten aplicables més d’un, ho seran acumulativament. 

2. Si s’utilitzen procediments de licitació pública per a l’adjudicació de les ocupacions o aprofitaments, 
l’import de la taxa estarà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la 
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concessió, autorització o adjudicació, sent el tipus o base de la licitació la quantia que resulte de l’epígraf 
corresponent. 
3. S’estableix com a import de quota mínima de liquidació la quantitat de 10 €. 
4. Si es tracta d’aprofitaments constituïts a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
que resulten d’interés general o afecten a la generalitat o a una part important del veïnat, l’import de la 
Taxa consistirà en el 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment al 
terme municipal, en els termes previstos a l’article 24 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Article 6. Quota tributària dels "quioscos" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública dels 
"quioscos", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base anual Coeficients correctors (CC)  

Quioscos de begudes i gelats 1,00 

Quioscos-bar i quioscos de premsa 1,10 
MB x S x CPA (=1) x CC 

 
* Es computarà una superfície mínima de 8 m2 

Establiments de temporada (15-03 a 15-09) 0,80 

 
2. Aquest concepte es cobrarà mitjançant matrícula anual. És independent i compatible amb la taxa per 
l’ocupació amb taules i cadires. 
 
Article 7. Quota tributària de les "taules i cadires amb finalitat lucrativa" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"taules i cadires amb finalitat lucrativa", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base anual Coeficients correctors (CC)  

Temporada (01-03 a 31-10) 0,80 

Ús de tanques de separació 1,10 

Ús de tendals i marquesines obertes 1,50 
MB x S x CPA (=0,35) x CC 

Tancats per dos o més costats 2,00 

 
2. Aquest concepte es cobrarà mitjançant matrícula anual, llevat que es tracte d'un nou aprofitament que 
es cobrarà mitjançant autoliquidació, la qual podrà també fer-se servir com a sol·licitud de l’aprofitament. 
Cas que es tracte d’aprofitament ja autoritzat en anys anteriors, el mateix s’entendrà prorrogat 
automàticament, llevat que el subjecte passiu comunique la seua voluntat de cessar en el gaudi, utilització 
o aprofitament especial o privatiu del domini públic en benefici propi, abans de l'inici del període 
impositiu en què haja de tindre efecte (1 de gener en els aprofitaments permanents, i 1 de març en els de 
temporada). 
 
 
Article 8. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que no tallen el trànsit" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"ocupacions amb motiu d’obres que no tallen el trànsit", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base Coeficients correctors (CC)  

MB x S x T x CPA (=1,8) x CC Bastides volades 0,30 
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Supòsit particular: Contenidor: 2,2 € per dia 

Grues 0,015 

 
2. Aquest concepte comprén els supòsits d’ocupació del domini públic municipal amb materials i 
escombraries, tanques i bastiments, reserva per a càrrega i descàrrega, i d’altres motivats per la realització 
d’obres. Així mateix, els guals temporals amb motiu d’obres tributaran per aquest epígraf. 
Respecte de l’ocupació del vol amb grues, s’atendrà a la superfície del domini públic sobre la qual haja de 
projectar-se la grua, i la corresponent quota serà compatible amb la relativa a l’ocupació del sòl, cas que 
la grua s’assente sobre el domini públic. 
 
Article 9. Quota tributària de les "ocupacions amb motiu d’obres que sí tallen el trànsit" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"ocupacions amb motiu d’obres que sí tallen el trànsit", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base Coeficients correctors (CC)  

Carrer tipus A 1,45 

Carrer tipus B 1,00 80 € per dia 

Resta de carrers 0,65 

* La llista de carrers s’acompanya com a annex a la present ordenança. 
 
2. La liquidació que es practique per aquest concepte és independent de la que siga procedent pels 
elements materials o instal·lacions que ocupen el domini públic. 
 
Article 10. Quota tributària de les "ocupacions puntuals: mudances, actes socials..." 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"ocupacions puntuals: mudances, actes socials...", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base Coeficients correctors (CC)  

Carrer tipus A 1,45 

Carrer tipus B 1,00 60 € per dia 

Resta de carrers 0,65 

* La llista de carrers s’acompanya com a annex a la present ordenança. 
 
2. En el supòsit de mudances dins la població que tinguen lloc el mateix dia, es practicarà una única 
liquidació, en base a la major de les dues superfícies ocupades (la del lloc d’origen o la de la destinació). 
 
 
Article 11. Quota tributària dels "guals" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública dels 
"guals", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 
 

a) Taxes administratives 

Per cada autorització que se sol·licite: 60 € 

Per canvi de titularitat o modalitat de gual 20 € 

Per duplicat de placa 10 € 
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b) Entrada i eixida de vehicles a través de les voreres amb reserva de via pública 

Ocupació via pública 
Zona Capacitat 

Fins a 3 m Fins a 4 m Fins a 5 m 

Nucli vell  50,47 € 67,29 € 84,12 € 

Fins a 5 places 61,13 € 81,51 € 101,89 € 
Platges 

Més de 5 places 70,78 € 94,38 € 117,97 € 

Fins a 5 places 63,72 € 84,96 € 106,20 € Polígons 
industrials Més de 5 places 74,34 € 99,12 € 123,90 € 

Fins a 5 places 86,21 € 114,95 € 143,68 € Resta de la 
ciutat Més de 5 places 108,90 € 145,20 € 181,50 € 

 
La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex d'esta 
ordenança. Si una via se situa en la frontera entre dues zones s'assignarà la quota de la zona de 
major valor amb què delimite. 
 
c) Entrada i eixida de vehicles a través de les voreres sense reserva de via pública 
En els supòsits d'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres que no requerisquen de reserva 
de via pública (circumstància, aquesta, que caldrà acreditar adequadament), s'aplicaran les tarifes de 
la zona del "nucli vell" del quadre de l'apartat anterior (b). 

2. Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de guals per a 
l’entrada de vehicles a través de les voreres i altres espais de domini públic destinats als vianants, 
diferenciant entre els supòsits que requereixen de reserva de via pública per poder realitzar les maniobres 
que permeten les entrades i eixides dels vehicles, i els supòsits que no requereixen d'aquesta reserva. 
3. En els supòsits d'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres amb caràcter temporal, en els 
termes que preveu l'ordenança no fiscal reguladora de la concessió d'este tipus d'autoritzacions, s'aplicarà 
un coeficient del 0,5 a la tarifa que resulte del quadre anterior. 
4. Si es comprova, pels Serveis Municipals, l’existència d’un efectiu aprofitament del domini públic per 
tal d’accedir a garatges i altres béns de particulars sense que s’haja obtingut la corresponent autorització, 
es procedirà a la incorporació a la matrícula, tot això sense perjudici de l’obligació del particular de 
regularitzar la seua situació. 
5. En el supòsit que s’autoritzen passos provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la tarifa es 
prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament. 
6. Respecte de la longitud de l’ocupació, caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera, 
arrodonida per excés a unitats de metre. 
7. Per la tramitació de l’expedient de concessió del Gual es satisfarà la tarifa corresponent, específicament 
prevista a aquest mateix article. 
8. La primera expedició de les plaques de gual no meritarà tarifa; no així els duplicats, que meritaran la 
tarifa corresponent. 
9. Les plaques de guals, tot i que lliurades als corresponents subjectes passius, conserven el caràcter 
d’objectes de titularitat municipal, de forma que a l’extinció de l’aprofitament, ja siga voluntària, ja per 
declaració de caducitat, es procedirà al seu retorn a l’Ajuntament o a la retirada directa pels Serveis 
Municipals. 
 
Article 12. Quota tributària de les "zones de càrrega i descàrrega" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"zones de càrrega i descàrrega", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 
a) Taxes administratives 
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Per cada autorització que se sol·licite: 60 € 

Per canvi de titularitat o modalitat 20 € 

 
b) Reserva d'espai per a càrrega i descàrrega 

Ocupació via pública 

Zona Fins a 16 

m2 

Fins a 24 

m2 

Fins a 32 

m2 

Polígons industrials 21,71 € 27,14 € 32,57 € 

Nucli vell 23,97 € 29,97 € 35,96 € 

Platges 60,06 € 75,07 € 90,09 € 

Resta de la ciutat 66,55 € 83,19 € 99,82 € 

 
La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex d'esta 
ordenança. Si una via se situa en la frontera entre dues zones s'assignarà la quota de la zona de major 
valor amb què delimite. 
2. Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de reserves, 
temporals o permanents, per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 
3. En el supòsit que s’autoritzen reserves provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la tarifa es 
prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament. 
4. Respecte de la longitud de l’ocupació, caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera i/o vial, 
arrodonida per excés a unitats de metre. 
5. Per la tramitació de l’expedient de concessió de la reserva se satisfarà la tarifa corresponent, 
específicament prevista a aquest mateix article. 
 
Article 13. Quota tributària de les "reserves de via pública per a parades de transport públic" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"reserves de via pública per a parades de transport públic", amb els seus factors ponderadors, és la 
següent: 
 
a) Taxes administratives 

Per cada autorització que se sol·licite: 60 € 

Per canvi de titularitat o modalitat 20 € 

 
b) Reserva per a parada de vehicles de línia regular 

Ocupació via pública 
Zona 

Fins a 16 m2 Fins a 24 m2 Fins a 32 m2 

Polígons 
industrials 

17,37 € 26,05 € 30,21 € 

Nucli vell 25,57 € 38,36 € 51,14 € 

Platges 48,05 € 72,07 € 96,10 € 

Resta de la 
ciutat 

63,89 € 95,83 € 127,77 € 
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c) Estacionament de taxis 

Zona Per taxi 

Polígons industrials 6,00 € 

Nucli vell 15,00 € 

Platges 46,00 € 

Resta de la ciutat 46,00 € 

 
La determinació de la Zona a què correspon l'autorització s'efectuarà d'acord amb l'annex d'esta 
ordenança. Si una via se situa en la frontera entre dues zones s'assignarà la quota de la zona de major 
valor amb què delimite. 
2. Aquest concepte, que es cobrarà mitjançant matrícula anual, comprén els supòsits de reserves de via 
pública per a parades de vehicles de línia regular i/o taxis. 
3. En el supòsit que s’autoritzen reserves provisionals, la quota que resulte de l’aplicació de la tarifa es 
prorratejarà per trimestres naturals que comprendran el de l’inici i el del cessament. 
4. Respecte de la longitud de l’ocupació, caldrà ajustar-se a la longitud d'ocupació de la vorera i/o vial, 
arrodonida per excés a unitats de metre. 
5. Per la tramitació de l’expedient de concessió de la reserva se satisfarà la tarifa corresponent, 
específicament prevista a aquest mateix article. 
 
Article 14. Quota tributària dels "mercats" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública dels 
"mercats", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base anual/temporada Coeficients correctors (CC)  

Mercat de divendres 
R. particular: Lloc eventual: 2% tarifa anual 

1,70 

Mercat de la Mitja Galta 1,00 

Activitats promogudes per l'Ajuntament 0,35 
MB x MI x CC 

Porrats de sant Blai i sant Antoni (la tarifa 
comprén ambdues dates) 

0,20 

 
2. Entre les fires i mercats promogudes per l'Ajuntament troben, en tot cas, els següents: Fira del Motor, 
Fira Gastronòmica, Mercat Medieval i Mercat Artesanal. 
3. Les quotes corresponents al tipus d'aprofitament "Mercat del divendres" es cobraran mitjançant 
matrícula anual, llevat dels supòsits de llocs de venda eventuals, que ho seran mitjançant autoliquidació. 
 
Article 15. Quota tributària de la "zona marítima terrestre" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de la 
"zona marítima terrestre", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 
 

Tarifa base temporada Coeficients correctors (CC)  

Quioscos de gelats i begudes no alcohòliques 0,50 

"Merenderos" 1,10 

Xiringuitos 2,10 

MB x S x CPA (=0,85) x CC 

Escola i/o lloguer de surf 0,80 
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Escola i/o lloguer d’aparells (p.e. patins...) 0,02 

Espai per a tendals, para-sols i hamaques 0,10 

 
2. El concepte de “xiringuitos” comprendrà les instal·lacions que expedeixen tot tipus de begudes 
alcohòliques i tenen el més tardà horari de tancament. 
Respecte de l’activitat de lloguer de patins aquàtics, i pel cas que l’adjudicació de la instal·lació es faça 
per unitats d’aparells i no per superfície, és calcularà la quota partint de la tarifa prevista, de forma 
proporcional, en base a la consideració de que cada patí ocupa una superfície de 8 m2. 
 
Article 16. Quota tributària dels "llocs de venda, serveis i atraccions, diferents dels articles 
anteriors" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública dels "llocs 
de venda, serveis i atraccions, diferents dels articles anteriors", amb els seus factors ponderadors, és la 
següent: 
 

Tarifa base Coeficients correctors (CC)  

Circs i teatres 0,05 

Xurreries i bunyoleries 1,40 

Llocs de venda adossats a establiments 0,50 

Altres atraccions, llocs i barraques 
d’esbargiment o venda 

1,00 

Llocs de venda de flors en el cementeri 0,40 

Atraccions motopropulsades  1,10 

MB x S x T x CPA (=1,7) x CC 
 
Supòsits particulars: 
Tarifa mínima: 10 € per dia (exc. circs i 
teatres) 
Tarifa mínima circs i teatres: 50€ per dia 
Tarifa mínima liquidació: 15 € 

Període estival i de festes tradicionals (veure 
nota de l’epígraf), als aprofitaments no anuals 

1,20 

 
2. Aquest concepte comprén els llocs, barraques, casetes i atraccions, estiguen o no adossats a 
establiments, que es destinen a activitats de venda, prestació de serveis o esbargiment, i sempre que no es 
troben contemplats a altres epígrafs de la Taxa. 
Als efectes d’allò previst en aquest epígraf, es consideren festes tradicionals les següents: Falles, Moros i 
Cristians, Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa, Pasqua, El Crist, El Rebollet, Sant Francesc i la Fira 
d’estiu. 
En el supòsit que els llocs o casetes es col·loquen en diferents emplaçaments en dies diferents del mateix 
període festiu, es practicarà una única liquidació, sempre que hi haja identitat en la resta d’elements de 
l’ocupació. 
 
Article 17. Quota tributària de les "altres ocupacions del sòl" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les 
"altres ocupacions del sòl", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 
 

Tarifa base Coeficients correctors (CC)  

MB x S x T x CPA (=1)   

 
2. En les ocupacions del sòl del domini públic diferents de les previstes als epígrafs anteriors, la quota 
tributària es determinarà en base a la fórmula general, amb l’aplicació dels coeficients assenyalats en 
aquest epígraf. 
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Article 18. Quota tributària de les "altres ocupacions del vol i subsòl" 
1. La quota tributària per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials de la via pública de les " 
altres ocupacions del vol i subsòl", amb els seus factors ponderadors, és la següent: 

 
Coeficient corrector (CC) - Secció Tarifa (metre lineal) Tipus de sòl Factor via pública > 0,30 m2 > 0,50 m2 > 1,00 m2 > 0,30 m2 > 0,50 m2 > 1,00 m2 

Sòl No Urbanitzable  Vial menor de 4 m 1,1 1,3 1,5 0,70 0,83 0,96 
Sòl No Urbanitzable  Vial major de 4 m 1,1 1,3 1,5 0,55 0,65 0,75 
Sòl Urbanitzable  1,1 1,3 1,5 0,63 0,75 0,86 
Sòl Urbà  Vial major de 10 m 1,1 1,3 1,5 1,04 1,23 1,42 
Sòl Urbà  Vial entre 6 i 10 m 1,1 1,3 1,5 1,25 1,48 1,71 
Sòl Urbà  Vial menor de 6 m 1,1 1,3 1,5 1,40 1,64 1,90 
 
2. En les ocupacions del vol i subsòl del domini públic diferents de les previstes als epígrafs anteriors, la 
quota tributària es determinarà en base a la fórmula general, amb l’aplicació dels coeficients assenyalats 
en aquest epígraf. 
 
Article 19.- Normes de gestió 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat 
i, llevat dels supòsits previstos a l’article quart, tindran caràcter irreductible. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta Ordenança, 
prèviament hauran de sol·licitar la corresponent llicència, acompanyant si és procedent els plànols 
necessaris per a la qualificació de l'aprofitament sol·licitat i de la seua situació dins del Municipi, així 
com realitzar l’ingrés corresponent. 
3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions formulades pels interessats i, si és 
procedent, practicaran les liquidacions complementàries que siguen oportunes, concedint-se les 
autoritzacions corresponents una vegada esmenades les possibles deficiències i realitzats els ingressos 
complementaris que siguen procedents. 
4. En els aprofitaments permanents, una vegada autoritzada l'ocupació, aquella s'entendrà prorrogada, 
amb la consegüent obligació d'abonar la taxa, mentre no se sol·licite la baixa per l'interessat o 
l'Ajuntament, motivadament, acorde la caducitat o finalització de tal autorització. En el supòsit de la 
baixa de guals a instància del subjecte passiu, aquest haurà d’acreditar a més que no es produeix 
l’ocupació, als efectes del qual, per tal que la baixa tinga efecte, aquell haurà de procedir al retorn de la 
placa corresponent. La manca de pagament dins del període voluntari podrà motivar la declaració de 
caducitat de la concessió o autorització. 
5. En els aprofitaments permanents inclosos en matrícula, els subjectes passius vindran obligats a 
declarar, en el termini de deu dies, els canvis que es produïsquen tant en l’ús i aprofitament com en la 
titularitat de la finca o local corresponent, així com qualsevol altra circumstància fiscalment rellevant en 
ordre al pagament de la Taxa. En la resta d’aprofitaments, qualsevol canvi fiscalment rellevant haurà de 
ser prèviament declarat. En tot cas, quan el canvi o alteració comporte una major quota, prèviament haurà 
de fer-se l’ingrés corresponent mitjançant l’oportuna autoliquidació. 
6.- Si un aprofitament es realitza sense haver obtingut la prèvia autorització, o s’extén més enllà, pel que 
fa a temps o a superfície, de la corresponent autorització, o d’altra manera s’incompleix allò previst a 
l’apartat anterior, es considerarà conducta constitutiva d’infracció tributària, que tindrà caràcter de greu 
en cas que la corresponent conducta determine la manca o menor ingrés sobre la quantia que legalment 
procedira, o, en altre cas, d’infracció simple, reputant-se com d’especial rellevància per a la gestió 
tributària. 
En aquest supòsits, els agents de la Policia Local o el personal funcionari que desenvolupe funcions 
d’inspecció fiscal o d’activitats efectuaran la corresponent denúncia, en base a la qual es tramitarà 
expedient sancionador i es practicarà liquidació tributària que puga correspondre. 
Als efectes de la pràctica d’aquesta liquidació, s’estableixen les següents pressumpcions: 

- Si el temps d’ocupació ha sigut interromput durant el mes en que es formula la denúncia. 
- Si la superfície ocupada ha sigut la que consta en la denúncia, durant tot el temps d’utilització. 

7.- Sense perjudici del pagament de la quota i de les sancions i recàrrecs que siguen procedents, 
l'ocupació realitzada total o parcialment sense el previ ingrés i l'obtenció de l'oportuna llicència podrà 
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donar lloc a la seua no concessió. En aquestos casos, no havent-se procedit a la retirada dels elements 
corresponents en el termini concedit a l’efecte, es procedirà a la mateixa, per execució subsidiària, pels 
Serveis Municipals. 
8. Les autoritzacions, llevat del cas que estiguen vinculades a determinats immobles (Guals i Taules i 
Cadires), tindran caràcter personal i no podran cedir-se o rellogar-se a tercers. L'incompliment d'aquest 
mandat donarà lloc a l'anul·lació de l’autorització. 
9.-. Els titulars de les autoritzacions estaran obligats a mantindre neta la superfície ocupada i la 
d'influència així com a reposar-la al seu estat primitiu una vegada finalitzat l'aprofitament. Cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la reposició mitjançant execució 
subsidiària. 
 
Article 20.- Normes subsidiàries 
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de disposicions generals. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
començarà a aplicar-se a partir de la mateixa publicació, i romandrà en vigor fins la seua modificació o 
derogació expressa. 
 
Annex 1. Guia de carrers per tipologies urbanístiques 

Ref. Nom via pública 
Tipologia a 
efectes de 

guals 

Tipologia a 
efectes de 

trànsit 
1 Abadia, Calle de la  Nucli vell B 
2 Agermanament, Avinguda de l' Eixample B 
3 Ajuntament, Plaça de l'  Nucli vell B 
4 Alejandro Cardona, Carretera de  Nucli vell A 
5 Alejandro Fleming, Calle de  Eixample C 
6 Alejandro VI, Calle de  Eixample B 
7 Riu Alfadali, Calle del  Eixample A 
8 Algar, Calle del  Nucli vell C 
9 Almuxic, Carrer de l'  Eixample C 

10 Alonso, Plaça d'  Nucli vell B 
11 Alta, Calle  Nucli vell C 
12 Alvaro Marzal, Calle de  Nucli vell C 
13 Andres Manjon, Calle de  Eixample C 
14 Anecs, Carrer dels  Eixample C 
15 Antonio Maura, Calle de  Nucli vell C 
16 Padre Antonio Salelles, Calle del  Eixample A 
17 Arzobispo Reig, Calle del  Nucli vell A 
18 Aula, Calle del  Nucli vell C 
19 Aurora, Calle de la  Nucli vell C 
20 Ausias March, Carrer de  Eixample B 
21 Francesc Ferrer i Pastor,Carrer de  Eixample C 
22 Literato Azorin, Calle del  Eixample B 
23 Balsa, Plaza de la  Nucli vell B 
24 Barranco, Calle del  Nucli vell A 
25 Bascoms, Calle  Nucli vell C 
26 Beato Nicolas Factor, Calle del  Eixample B 

26-B Alfosar  Nucli vell C 
27 Beatriu de Centelles, Carrer de  Eixample B 
28 Historiador Bernardino Llorca, Calle del  Eixample B 
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29 Blasco Ibañez, Calle de  Eixample C 
30 Bosch, Travessera de  Nucli vell C 
31 Botánico Cavanilles, Calle  Eixample B 
32 Calderería, Calle  Nucli vell C 
33 Calixto III, Calle de  Eixample A 
34 Calvario, Calle  Nucli vell C 
35 Calvari, Pujada al Nucli vell C 
37 Camacho, Plaza de  Nucli vell C 
38 Cánovas del Castillo, Calle de  Nucli vell C 
39 Cantera, Calle  Nucli vell C 
40 Canterería, Calle  Nucli vell C 
41 Salvador Soler i Soler,Carrer Eixample C 
42 Capurri, Calle  Nucli vell C 
43 Carrasca, Calle de la  Eixample C 
44 Castellar, Calle  Eixample B 
45 Castillo Santa Ana, Calle  Nucli vell C 
46 Cavall Bernat, Calle  Nucli vell C 
47 Centelles, Calle  Nucli vell C 
48 Cervantes, Calle  Eixample B 
49 Colibrí, Carrer del  Eixample B 
50 Colón, Calle  Nucli vell C 
51 Collado, Calle del  Nucli vell B 
52 Comare, Carrer  Nucli vell C 
53 Conde de Oliva, Calle  Eixample A 
54 Condesa Mayans, Calle  Eixample B 
55 Constitució, Carrer  Nucli vell B 

56 
Convent, Carretera del 
1,3,12,19,23,25,33,35,37,39,41,43  

Nucli vell A 

56-B Convent, Carretera del (la resta) Eixample A 
57 Corta, Calle  Nucli vell C 
58 Costera del Corralet, Calle  Nucli vell C 
59 Covatelles, Carrer de les  Nucli vell A 
60 Cruz, Calle de la  Eixample B 
61 Cura Plebán, Calle del  Nucli vell B 
62 Dénia, Carretera de  Eixample A 
63 Divina Gracia, Calle de la  Nucli vell C 
64 Doctor Borrás, Calle  Nucli vell C 
65 Duque de Osuna, Calle  Nucli vell C 
66 Ecce Homo, Calle  Nucli vell C 
67 Eduardo Escalante, Calle  Eixample C 
68 Elca, Calle  Eixample C 
69 Ermita, Calle de la  Nucli vell C 
70 Ermitas, Rinconada de las  Nucli vell A 
71 Ernesto Paulino, Avinguda d'  Eixample B 
72 Església, Plaça de l' Nucli vell A 

72-B Esports, Avda. dels Eixample B 
74 Estera, Calle  Nucli vell C 
75 Estrecha, Calle  Nucli vell C 
76 Estrella, Calle  Nucli vell C 
77 Fateres, Calle  Nucli vell C 
78 Font d'En Carròs, Avinguda Nucli vell B 
79 Fonteta de Soria, Calle  Eixample B 
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80 Padre Francisco Ferrando, Calle del  Nucli vell C 
81 Francisco Gisbert, Calle  Nucli vell C 
82 Pintor Francisco de Goya, Calle del  Eixample C 
83 Alcalde Francisco Llorca, Calle del  Eixample A 

83-B Francesc Ferrer i Pastor, Carrer de Eixample B 
84 Fray Eugenio de Oliva, Calle  Nucli vell C 
85 Fray Humilde Soria, Calle  Eixample B 
86 Fray Miguel Soria, Plaza  Nucli vell C 
87 Fuentes, Calle las  Eixample B 
88 Gabriel Ciscar, Carretera de  Eixample A 
89 Gabriel Miró, Paseo de  Eixample B 
90 Gandia, Carretera de  Eixample A 
91 Ganguis, Plaza de  Nucli vell B 
92 Ganguis, Travesía  Nucli vell C 
93 Garcia Ordoñez, Calle de 1-41  Nucli vell C 

93-B Garcia Ordoñez , Calle pares  Eixample C 
94 Gavina, Carrer de la  Eixample C 
95 Gomez Ferrer, Calle  Nucli vell B 
96 Gobernador, Calle  Eixample B 
97 Gregorio Mayans y Ciscar, Paseo  Eixample A 
98 Guillem de Castro, Calle  Eixample A 
99 Hermanos Benlliure, Calle  Eixample C 

100 Honda, Calle  Nucli vell C 
101 Hort de la Bosca, Carrer de l'  Eixample B 
102 Hospital, Calle  Nucli vell B 
103 Hospital, Travesía  Nucli vell C 
104 Iglesia, Calle de la  Nucli vell C 
105 Isaac Albéniz, Calle de  Eixample B 
106 Isabel la Católica, Calle de  Nucli vell B 
107 Isabel de Villena, Calle de  Eixample B 
108 Enginy, Carrer  Nucli vell B 

108-B Enginy, Travesera  Nucli vell C 
110 Jaume I, Passeig  Eixample A 
111 Jaume Roig, Carrer de  Eixample B 
112 Joaquin Rodrigo, Calle de  Eixample B 
113 Joan Babtista Anyes, Carrer de  Eixample B 
114 Joan Fuster, Passeig de Eixample A 
115 Joan Roís de Corella, Carrer de  Eixample A 
116 Joanot Martorell, Carrer de  Eixample B 
117 Pintor José Segrelles, Carrer del  Eixample C 
118 Juan Antonio Mayans, Calle de  Eixample B 
119 Juan Bautista Escrivá, Plaza de  Eixample B 
120 Rey Don Juan Carlos I, Paseo del  Eixample A 
121 Obispo Juan Osta, Calle del  Eixample A 
122 Poeta Juan Ramón Jiménez, Calle del  Nucli vell C 
123 Alcalde Juan Sancho, Calle del  Eixample A 
124 Hoz, Calle la  Nucli vell C 
125 Luna, Calle de la  Nucli vell C 
126 Ladrillares, Paseo  Nucli vell C 
127 Loygorri, Avenida  Eixample A 
128 Llorer, Carrer del  Eixample B 
129 Lluis Vives, Passeig  Eixample A 
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130 Manuel Broseta, Calle de  Eixample B 
131 Manuel de Falla, Calle de  Eixample A 
132 Madre Maria Gallart, Calle de  Nucli vell C 
133 Mar, Calle del  Nucli vell B 
134 Mayor, Calle  Nucli vell B 
135 Plus Ultra, Carrer del  Nucli vell C 
136 Menéndez y Pelayo, Calle  Eixample B 
137 Mercado, Calle  Eixample B 
138 Mestre Chapi, Calle  Eixample B 
139 Molino, Calle  Nucli vell C 
140 Monjas Clarisas, Calle  Eixample A 
141 Montaner, Calle  Nucli vell C 
142 Montaña, Calle  Nucli vell C 
143 Morerals, Calle  Nucli vell C 
144 Moreres, Calle  Nucli vell B 
145 Moreres, Travesía  Nucli vell C 
146 Morer, Avinguda del  Eixample B 
147 Navarra, Calle  Eixample B 
148 Nazareno, Calle  Nucli vell A 
149 Niño, Calle  Nucli vell A 
150 Nou d'Octubre, Carrer  Eixample B 
151 Poeta Francisco Brines, Passeig del  Eixample A 
152 Oroneta, Plaça de l'  Eixample B 
153 Palacio, Calle  Nucli vell C 
154 Palmeres, Carrer de les  Eixample B 
155 Passadores, Carrer de les  Eixample A 
156 Pau, Carrer de la  Eixample B 
157 Pebrella, Carrer de la  Eixample B 
158 Pego, Carretera de  Eixample A 
159 Pelayo, Calle de  Nucli vell C 
160 Penyot, Plaça del  Nucli vell C 
161 Pintor Sorolla, Calle del  Eixample B 
162 Papa Pio XII, Calle del  Eixample B 
163 Papa Pio XII, Travesía del  Eixample C 
164 Platero, Calle  Nucli vell C 
165 Poeta Llorente, Calle del  Eixample C 
166 Poeta Querol, Carretera del  Eixample A 
167 Poniente, Calle  Nucli vell C 
168 Pont de Bolo, Carrer del  Eixample B 
169 Pórtal de Sanchis, Calle  Nucli vell C 
170 Pou d'Alzina, Carrer  Nucli vell C 
171 Projecte Nº 1, Carrer  Nucli vell B 
172 Projecte Nº 2, Carrer  Nucli vell B 
173 Projecte Nº 3, Carrer  Nucli vell B 
174 Projecte Nº 4, Carrer  Nucli vell B 
175 Projecte Nº 5, Carrer  Nucli vell B 
176 Projecte Nº 20, Carrer  Nucli vell C 
177 Projecte Nº 21, Carrer  Nucli vell C 
178 Projecte Nº 22, Carrer  Nucli vell C 
179 Projecte Nº 23, Carrer  Nucli vell C 
180 Projecte Nº 24, Carrer  Nucli vell C 
181 Projecte Nº 25, Carrer  Nucli vell C 
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182 Projecte Nº 26, Carrer  Nucli vell C 
183 Projecte Nº 27, Carrer  Nucli vell C 
184 Projecte Nº 28, Carrer  Nucli vell C 
185 Projecte Nº 29, Carrer  Nucli vell C 
186 Purísima, Calle  Eixample B 
187 Rafael Pascual, Calle  Nucli vell C 
188 Rafalatar, Calle  Nucli vell C 
189 Ramblar, Calle  Eixample C 
190 Ramon Abargues, Calle  Eixample B 
191 Ramon y Cajal, Calle  Eixample B 
192 Raussell, Calle  Nucli vell C 
193 Reyes Católicos, Calle  Nucli vell C 
194 Reyes Magos, Calle  Nucli vell C 
195 Riuet dels Frares, Plaça  Eixample C 
196 Romer, Carrer del  Eixample C 
197 Rebollet, Ronda  Eixample A 
198 Sur, Ronda  Eixample A 
199 Joan Pellicer i Bataller, Carrer Eixample C 
200 Sabin y Salk, Calle  Eixample C 
201 Sagrada Familia, Calle  Nucli vell C 
202 Salvador Mestre Parra, Calle  Eixample B 
203 Salvador, Calle del  Nucli vell B 
204 San Antonio, Calle  Nucli vell B 
205 San Bernardo, Calle  Nucli vell C 
206 San Blas, Calle  Nucli vell B 
207 San Carlos, Calle  Eixample B 
208 San Cristóbal, Calle  Nucli vell C 
209 San Felipe, Calle  Nucli vell C 
210 San Fernando, Calle  Nucli vell C 
211 San Francisco, Calle  Nucli vell C 
212 San Ignacio de Loyola, Calle  Nucli vell C 
213 San Isidro, Calle  Nucli vell C 
214 San Jacinto, Calle  Nucli vell C 
215 San Joaquin, Calle  Nucli vell C 
216 San Jorge, Calle  Nucli vell B 
217 San Jose, Calle  Nucli vell C 
218 San Juan, Calle  Nucli vell C 
219 San Leonardo, Calle  Nucli vell C 
220 San Marcos, Calle  Nucli vell C 
221 San Martín, Calle  Nucli vell C 
222 San Miguel, Calle  Nucli vell B 
223 San Pancracio, Calle  Nucli vell C 
224 San Pascual, Calle  Nucli vell B 
225 San Ramon, Calle  Nucli vell C 
226 San Roque, Plaza  Nucli vell C 
227 San Sebastián, Calle  Nucli vell C 
228 Sanchis Mayans, Calle  Eixample B 
229 Sant Llorens, Carrer  Nucli vell C 
230 Sant Lluis, Carrer  Eixample B 
231 Sant Pere, Carrer  Nucli vell C 
232 Sant Rafael, Carrer  Nucli vell C 
233 Sant Roquet, Travessera  Eixample B 
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234 Sant Vicent, Carrer  Nucli vell A 
235 Santa Ana, Calle  Nucli vell B 
236 Santa Barbara, Calle  Nucli vell C 
237 Santa Cecilia, Calle  Eixample C 
238 Santa Isabel, Calle  Nucli vell C 
239 Santa Llusia, Carrer  Nucli vell C 
240 Santa Rosa, Carrer  Nucli vell C 
241 Santa Teresita, Calle  Nucli vell C 
242 Santisimo Cristo, Calle  Nucli vell B 
243 Santisimo, Calle  Eixample B 
244 Santo Domingo, Calle  Nucli vell C 
245 Santos Inocentes, Calle  Nucli vell C 
246 Senda dels Lladres, Calle  Nucli vell C 
247 Serranos, Calle  Nucli vell C 
248 Sisteron, Avenida  Eixample B 
249 Sol, Calle del  Nucli vell C 
250 Soroller, Carrer del  Eixample B 
251 Tamarit, Calle  Nucli vell C 
252 Tarongers, Carrer dels  Eixample B 
253 Teatro, Calle  Eixample B 
254 Tendes, Carrer les  Nucli vell C 
255 Teniente Sancho, Calle  Nucli vell C 
256 Madre Teresa de Jesus Jornet, Calle  Nucli vell C 
257 Teuladí, Carrer del  Eixample B 
258 Timonet, Carrer del  Eixample B 
259 Tirant lo Blanch, Carrer del  Eixample B 
260 Tomás Vicente Tosca, Calle  Nucli vell C 
261 Torres, Calle las  Nucli vell B 
262 Tossal Gros, Carrer del  Nucli vell C 
263 Trinquete, Calle  Nucli vell C 
264 Ullals, Carrer dels  Eixample B 
265 Valencia, Avenida de  Eixample B 
266 Vall de la Safor, Calle  Nucli vell C 
267 Vicent Andrés Estellés, Carrer de  Eixample B 

267-B Vicent Andrés Estellés, Carrer 1-7 (U.A. 14) Pol. Industrial C 
268 Vicente Parra, Avinguda de  Eixample B 
269 Virgen de Aguas Vivas, Calle  Nucli vell C 
270 Virgen de los Angeles, Calle  Nucli vell C 
271 Virgen del Carmen, Calle  Nucli vell A 
272 Virgen del Pilar, Calle  Nucli vell C 
273 Virgen del Rebollet, Calle  Nucli vell C 
274 Vista Hermosa, Calle  Nucli vell C 
275 Walt Disney, Calle  Eixample B 
276 Xiricull, Carrer del  Eixample C 
277 Marques de la Calçada, Carrer del  Pol. Industrial C 
278 Motor del Borreguet, Carrer del  Pol. Industrial C 
279 Bolo, Carrer del  Pol. Industrial C 
281 Forn de la Calç, Carrer del  Pol. Industrial C 
285 Nicolau Copèrnic, Carrer de  Pol. Industrial C 
286 Thomas Alva Edison, Carrer de  Pol. Industrial C 
287 Isaac Newton, Carrer de  Pol. Industrial C 
289 Barques, Carrer de les  Platges C 
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290 Bolitx, Carrer del  Platges C 
291 Pescadors, Carrer dels  Platges C 
292 Rall, Carrer del  Platges C 
293 Cadufos, Carrer dels  Platges C 
294 Comarca de la Marina, Carrer de la  Platges B 
295 Palangre, Carrer del  Platges C 
296 Tresmall, Carrer del  Platges C 
297 Font de Canyes, Carrer de  Platges C 
298 Ham, Carrer de l'  Platges C 
299 Vela, Carrer de la  Platges C 
300 Muntanyars, Avinguda dels  Platges C 
301 Aigua Blanca, Carrer de l'  Platges C 
302 Salabre, Carrer del  Platges C 
303 Volantí, Carrer del  Platges C 
304 Font de la Capelleta, Carrer de la  Platges C 
305 Calafatadors, Carrer dels  Platges C 
306 Font d'en Cassim, Carrer de la  Platges C 
307 Font de l'Om, Carrer de la  Platges C 
308 Font de la Xava, Carrer de la  Platges C 
309 Cavallet de Mar, Carrer del Platges C 
310 Fartet, Carrer del  Platges C 
311 Ronda, Via de  Platges B 
312 Anguila, Carrer de l'  Platges C 
313 Rey Alfonso V el Magnánimo, Calle  Platges C 
314 Bellreguart, Calle  Platges C 
315 Berenguer de Entenza, Calle  Platges C 
316 Canyades, Carrer de les  Platges C 
317 Clot de la Torre, Calle  Platges C 
318 Daimuz, Calle  Platges C 
319 Delfin, Calle  Platges C 
320 Guardamar, Calle  Platges C 
321 Isla de Cabrera, Calle  Platges C 
322 Isla de Cerdeña, Calle  Platges C 
323 Isla de Córcega, Calle  Platges C 
324 Isla de Creta, Calle  Platges C 
325 Isla de Chipre, Calle  Platges C 
326 Isla de Formentera, Calle  Platges C 
327 Isla de Ibiza, Calle  Platges C 
328 Isla de Malta, Calle  Platges C 
329 Isla de Mallorca, Calle  Platges C 
330 Isla de Menorca, Calle  Platges C 
331 Isla de Sicilia, Calle  Platges C 
332 Islas Cíes, Calle  Platges C 
333 Islas Columbretes, Calle  Platges C 
334 Islote de Alborán, Calle  Platges C 
335 Almirante Jorge Juan, Calle  Platges C 
336 Mar Mediterráneo, Avenida  Platges B 
337 Miramar, Calle  Platges C 
338 Pau Pi, Calle  Platges C 
339 Rey Pedro III el Grande, Calle  Platges C 
340 Piles, Calle  Platges C 
341 Pizarro, Calle  Platges C 
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342 Almirante Roger de Lauria, Calle  Platges B 
343 Vall de Burguera, Calle  Platges C 
344 Vall de les Fonts, Calle  Platges B 
345 Vall de l'Ullal, Calle  Platges C 
346 Virgen del Mar, Calle  Platges B 
348 Carpa, Carrer de la  Platges C 
349 Juliola, Carrer de la Platges C 
350 Metge Demetrio Pi, Avinguda del  Platges C 
351 Rajada, Carrer de la  Platges C 
352 Rap, Carrer del  Platges C 
353 Samaruc, Carrer del  Platges C 
354 Esparrall, Carrer de l'  Platges C 
355 Sant Jaume, Carrer  Platges C 
356 Tauró, Carrer del  Platges C 
357 Balena, Carrer de la  Platges C 
358 Llisa, Carrer de la  Platges C 
359 Llobarro, Carrer del  Platges C 
360 Mabra, Carrer de la  Platges C 
361 Pagell, Carrer del  Platges C 
362 Tintorera, Carrer de la  Platges C 
363 Barranc de les Covatelles, Carrer del  Platges C 
364 Barranc dels Escudellers, Carrer del  Platges C 
365 Barranc del Xiricull, Carrer del  Platges C 
366 Barranc de l'Algepsar, Carrer del  Platges C 
367 Barranc de l'Ametlló, Carrer del  Platges C 
368 Barranc de Benirrama, Carrer del  Platges C 
369 Llebeig, Carrer del  Platges C 
370 Llevant, Carrer del  Platges C 
371 Mestral, Carrer del  Platges C 
372 Xaloc, Carrer del  Platges C 
373 Tonyina, Carrer de la  Platges C 
374 Sorell, Carrer del  Platges C 
375 Barranc del Carritxar, Carrer del  Platges C 
376 Barranc de l'Elca, Carrer del  Platges C 
377 Oliva al Mar, Passeig de  Platges C 
378 Albercoquer, Carrer de l'  Platges C 
379 Ametler, Carrer de l'  Platges C 
380 Assagador de Carro, Carrer de l'  Platges C 
381 Burguera, Avinguda de  Platges C 
382 Burguera, Travessera de  Platges C 
383 Caquiner, Carrer del  Platges C 
384 Cirer, Carrer del  Platges C 
385 Codonyer, Carrer del  Platges C 
386 Datiler, Carrer del  Platges C 
387 Eucaliptus, Carrer de l'  Platges C 
388 Figuera, Carrer de la Platges C 
389 Garrofer, Carrer del  Platges C 
390 Llaurador, Avinguda del  Platges B 
391 Llimera, Carrer de la  Platges C 
392 Magraner, Carrer del  Platges C 
393 Nesprer, Carrer del  Platges C 
394 Olivera, Plaça de l'  Platges C 
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395 Perera, Carrer de la  Platges C 
396 Plataner, Carrer del  Platges C 
397 Pomer, Carrer del  Platges C 
398 Presseguer, Avinguda del  Platges C 
399 Prunera, Carrer de la  Platges C 
400 Sénia, Carrer de la  Platges C 
401 Xiprer, Carrer del  Platges C 
402 Xop, Plaça del  Platges C 
403 Botticelli, Calle de  Platges C 
404 Brueghell, Calle de  Platges C 
405 Severiano Ballesteros, Calle de Platges C 
406 Chagal, Calle de  Platges C 
407 Dali, Avenida de  Platges C 
408 Da Vinci, Calle de  Platges C 
409 Dürer, Calle de  Platges C 
410 Del Greco, Calle  Platges C 
411 Gaugin, Calle de  Platges C 
412 Kandinsky, Calle de  Platges C 
413 Miró, Calle de  Platges C 
414 Monet, Calle de  Platges C 
415 Oliva Nova, Avenida d'  Platges C 
416 Picasso, Avenida de  Platges C 
417 Rafael, Calle de  Platges C 
418 Rembrandt, Calle de  Platges C 
419 Renoir, Calle de  Platges C 
420 Ribera, Calle de  Platges C 
421 Rosales, Calle de  Platges C 
422 Rubens, Calle de  Platges C 
423 Tiziano, Calle de  Platges C 
424 Van Dyck, Calle de  Platges C 
425 Van Gogh, Calle de  Platges C 
426 Velazquez, Calle de  Platges C 
427 Almirall Carrós, Passeig de l' Platges C 
428 Angers, Carrer d'  Platges C 
429 Argelers, Carrer d'  Platges C 
430 Avinyó, Carrer d'  Platges C 
431 Bonaire, Carrer de  Platges C 
432 Càtller, Carrer de  Platges C 
433 Cotlliure, Carrer de  Platges C 
434 Illa de Gerba, Carrer de l'  Platges C 
435 Macomer, Carrer de  Platges C 
436 Nápols, Carrer de  Platges C 
437 Ozieri, Carrer d'  Platges C 
438 Sàsser, Carrer de  Platges C 
439 Senyoriu de Rebollet, Carrer del  Platges C 
440 Eusebi Sempere, Carrer d'  Platges C 
441 Francesc de Ribalta, Carrer de  Platges C 
442 Jacomart, Carrer de  Platges C 
443 Joan de Joanes, Carrer de  Platges C 
444 Joan de Sarinyena, Carrer de  Platges C 
445 Joaquim Michavila, Carrer de  Platges C 
446 Josep Renau, Carrer de  Platges C 
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447 Lluis Dalmau, Carrer de  Platges C 
448 Nicolau Borràs, Carrer de  Platges C 
449 Pau de Sant Leocadi, Carrer de  Platges C 
450 Roderic D'Osona, Carrer de  Platges C 
451 Vicent Masip, Carrer de  Platges C 
452 Ador, Carrer d'  Platges C 
453 Alqueria de la Comtessa, Carrer de l'  Platges C 
454 Alfauir, Carrer d'  Platges C 
455 Almiserà, Carrer d'  Platges C 
456 Almoines, Carrer d'  Platges C 
457 Barx, Carrer de  Platges C 
458 Beniarjó, Carrer de  Platges C 
459 Beniflà, Carrer de  Platges C 
460 Lloc Nou de Sant Jeroni, Carrer de  Platges C 
461 Palmera, Carrer de  Platges C 
462 Rabdells, Carrer  Platges C 
463 Rafelcofer, Carrer de  Platges C 
464 Ròtova, Carrer de  Platges C 
465 Simat de la Valldigna, Carrer de  Platges C 
466 Xeraco, Carrer de Platges C 
467 Xeresa, Carrer de  Platges C 
468 San Roque, Calle  Nucli vell C 
469 Santa Barbara, Calle  Nucli vell C 
470 San Juan, Calle  Nucli vell C 
471 San Victor, Calle  Nucli vell C 
472 Santo Domingo, Calle  Nucli vell C 
473 San Ramon, Calle  Nucli vell C 
474 Mar, Calle del  Nucli vell C 
475 San Lorenzo, Calle  Nucli vell C 
476 San Jaime, Avenida  Platges C 
477 Alfosar, Calle  Nucli vell C 
479 Gaudí, Avinguda de  Platges C 
481 Zorrilla, Calle  Eixample B 
482 Guillem de Castro, Travessera de  Eixample C 
483 Muntanya de la Creu, Carrer de la  Nucli vell C 
484 Brosquil, Carrer del  Pol. Industrial C 
485 Pla de Casals, Carrer del  Pol. Industrial C 
486 Renè Descartes, Carrer de  Pol. Industrial C 
487 Albert Einstein, Carrer d'  Pol. Industrial C 
488 Tauleta, Carrer de la  Platges C 
489 Matisse, Avinguda de  Platges C 
490 Murillo, Carrer de  Platges C 
491 Poeta Juan Ramón Jiménez, Travesia del  Eixample C 
494 Vell de Gandia, Cami  Pol. Industrial B 
495 Eras de Juan, Calle  Nucli vell C 
496 Espaldas Serranos, Calle  Nucli vell C 
497 Almuixic, Cami  Eixample C 
498 Collado, Cami  Nucli vell C 
499 Covatelles, Cami  Nucli vell C 
500 Sant Antoni, Cami de  Nucli vell C 
501 Tossal Gros, Cami del  Nucli vell C 
502 Vell de Pego, Cami  Pol. Industrial C 
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503 Miquel Martí i Pol, Carrer  Pol. Industrial C 
504 Ernest Lluch, Carrer  Eixample B 
505 Antonio Mestre Sanchis, Carrer  Eixample C 
506 Moixó, Carrer  Platges C 
507 Perca, Carrer  Platges C 
508 Punxoset, Carrer  Platges C 
509 Sequer,Carrer del Platges C 
510 Pintor Guillermo Pastor Burgalat,Carrer del  Eixample C 
511 Cedre, Carrer del  Platges C 
512 Avellaner, Carrer de l'  Platges C 
513 Teix, Carrer del  Platges C 
514 Castanye Platges, Carrer del  Platges C 
515 Trèmol, Carrer del  Eixample C 
516 Magnolier, Carrer del  Platges C 
517 Til·ler, Carrer del  Platges C 
518 Faig, Carrer del  Platges C 
519 Festuc, Carrer del  Platges C 
520 Servera, Carrer de la  Platges C 
521 Lledoner, Carrer del  Platges C 
522 Avet, Carrer de l'  Platges C 
523 Roure, Carrer del  Platges C 
524 Noguer, Carrer del  Platges C 
525 Mandariner, Carrer del  Platges C 
526 Marjals, Avinguda de les  Platges C 
527 Bancals, Avinguda dels  Platges C 
528 Francesca de Montcada, Avinguda de  Platges C 
529 Font del Garrofer, Carrer de la  Platges C 
530 Font del Rubiol, Carrer de la  Platges C 
531 Font dels Tramussos, Carrer de la  Platges C 
532 Racó de Fuster, Carrer del  Platges C 
533 Regalatxo, Carrer del  Platges C 
534 Marenys, Carrer dels  Pol. Industrial C 
535 Vall de la Revolta, Carrer del  Pol. Industrial C 
536 Lluent, Carrer del  Pol. Industrial C 
537 Marjal del Bovar, Carrer de la  Pol. Industrial C 
538 Canal de la Llosa, Carrer del  Pol. Industrial C 
539 Canal del Mig, Carrer del  Pol. Industrial C 
540 Teixidors, Carrer dels  Pol. Industrial C 
541 Llauners, Carrer dels  Pol. Industrial C 
542 Foneria, Carrer de la  Pol. Industrial C 
543 Jovades, Carrer de les  Pol. Industrial C 
544 Ferrers, Carrer dels  Pol. Industrial C 
545 Serrallers, Carrer dels  Pol. Industrial C 
546 Devesa, Carrer de la  Pol. Industrial C 
547 Manegues, Carrer de les  Platges C 
548 Poble Mar, Passeig de Platges C 
549 Vall de l'Aigua Morta, Carrer del  Platges C 
550 Motor de Plebà, Carrer del  Platges C 
551 Vall Nou, Camí del  Platges C 
552 Illa de Tabarca, Plaça de la  Platges C 
553 Boriol, Cami del  Platges C 
554 Degas, Calle  Platges C 
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555 Vermeer, Calle  Platges C 
556 Ausias March, Travesia de  Eixample C 
557 Font de L'Ull del Bou, Carrer de la  Platges C 
558 Font de la Teula, Carrer de la  Platges C 
559 Font de Riera, Carrer de la  Platges C 
560 Font de Pusa, Carrer de la  Platges C 
561 Daguers, Carrer dels  Pol. Industrial C 

“ 
En l’expedient consten informes emesos pel Sr. Tresorer Acctal., de data 10 d’octubre 
de 2017, i per la Sra. Interventora de 11 d’octubre de 2017. 
 
Finalitzada la intervenció, que després es reproduirà.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
La intervenció a què adés s’ha fet referència és la que s’indica tot seguit: 
 
 Sr. Canet Llidó: “Aquesta modificació el que pretén és, per una banda, millorar la 

distinció entre aprofitaments ocupacions permanents, de temporada i temporals, per 
una banda, i per altra, clarificar la consideració d’algunes de les ocupacions que 
tenim, de supòsits d’ocupació o d’aprofitament que tenim previstos a l’actual 
ordenança fiscal, de tal forma que puguen fer-se el pagament d’aquestes ocupacions 
per matrícula anual i no necessàriament per autoliquidació. I amb això, què és el que 
guanyaran els usuaris o els contribuents? D’aquesta forma no cal que cada any 
s’hagen de sol·licitar determinades ocupacions, com puguen ser per exemple la de 
taules i cadires de les terrasses, sinó que automàticament vagen renovant-se d’any 
en any, mentre no sol·licite l’usuari, el beneficiari d’aqueixa ocupació, donar-se de 
baixa de la mateixa. És també en definitiva per a facilitar la gestió tant per a 
l’ajuntament com, sobretot, per als mateixos usuaris de l’ocupació.” 

 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe. 
 
  Vist i plau 
 El president 


