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0.1 LLISTA DE CARRERS

LLISTA DE CARRERS DE LA CIUTAT  D’ALCOI,  AMB DETERMINACIÓ DELS
NOMS DE LES VIES  PÚBLIQUES  I  LA SEUA CATEGORIA  A  L’EFECTE  DE
L’APLICACIÓ DE TARIFES EN TAXES; IMPOSTOS I PREUS PÚBLICS

TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ ACÀCIA (Baradello Gelat) 7160 -

C/ AGRES 0020 2

C/ AITANA 0040 4

PL. AL-AZRAQ 0060 1

C/ ALACANT 0240 3

AV. ALAMEDA (L’) 2960 1

C/ ALARCÓN 0080 3

C/ ALBERRI 0100 4

PL. ALCALDE AGUSTÍ ALBORS 0120 3

PL. ALCALDE EVARIST BOTELLA 4360 2

C/ ALCALDE FRANCESC BORONAT 0140 3

C/ ALÇAMORA (ELS) 0280 1

C/ ALCASSARES 0220 5

C/ ALCOLEJA 0160 3

C/ ALFAFARA 0180 3

C/ ALFONS EL MAGNÀNIM 0200 2

C/ ALT 0260 3

C/ AMBAIXADOR IRLES 1960 5

AV. ANDALUSIA (D’) 0290 3

C/ ANSELM ARACIL 0300 3
CAMÍ ANTIC DE LA PISCINA 3420 3

CAMÍ ANTIC DE MADRID 7470 3

C/ ARANYÓ  (Baradello Gelat) 7270 -

C/ ARQUEBISBE DOMÉNECH 0340 3

C/ ARQUEÒLEG C. VISEDO 0320 4

C/ ASSEGADOR 0360 4

C/ AURÓ (Baradello Gelat) 7330 -
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ AUSIÀS MARCH (De l’1 al 39) 0380 3

C/ AUSIÀS MARCH (Del 40 al final) 0380 2

C/ AVET (Baradello Gelat) 7190 -

C/ AZORÍN 0400 2

C/ BALMES 0440 3

C/ BAMBÚ 1620 2

C/ BANYERES 0460 4

CTRA. BANYERES 0461 4

C/ BARBACANA 0480 5

C/ BARÓ DE LA UIXOLA 0500 1

C/ BARRANC DE NA LLOBA 7440 4

C/ BARRANC DEL CINT 7060 3

C/ BARRANQUET DE SOLER 0540 2

C/ BARTOLOMÉ J. GALLARDO 0560 2

PARTID
A BARXELL 0580 -

C/ BEDOLL (Baradello Gelat) 7220 -

C/ BELLAVISTA 0620 3

ATZUCA
C BELLAVISTA 0621 3

C/ BENIARRÉS 0640 3

C/ BENICADELL 0660 4

C/ BENIFALLIM 0700 2

C/ BENILLOBA 0720 3

C/ BENIMARFULL 0740 2

PAS BENISSAIDÓ (DEL) 7530 3

PL. BENISSAIDÓ 0750 3

C/ BERNAT FENOLLAR 0760 3

C/ BÈRNIA 0780 3

C/ BISBE ORBERÀ 4040 2

C/ BISCOI 4050 4

C/ BUIDAOLI 0820 5

C/ BUIXCARRÓ 0840 3

C/ CALDERA DEL GAS 7630 3
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ CALDERÓN 0880 3

C/ CAMÍ (EL) 1880 2

PARTID
A CANAL ALTA 0920 -

PARTID
A CANAL BAIXA 0922 -

C/ CANALONS (ELS) 0520 4

C/ CANTAGALLET 0940 4

C/ CAPELLÀ BELLOCH 1600 4

C/ CAPELLÀ NAVARRO 1640 2

C/ CARAGOL 0960 5

C/ CARAMANXEL 0980 4

C/ CARME (EL) 1020 4

C/ CARMEN LLORCA 8020 3

C/ CARRASCA (Baradello Gelat) 7150 -

C/ CARRASCAR 1040 4

C/ CARRASQUETA 1060 4

C/ CASA BLANCA 1080 3

C/ CASA LA BASSA 7540 3

NUCLI CASES DEL SALT 4842 -

C/ CASETA CATALÀ 7090 3

C/ CASETA CORBÍ 1100 3

CRR CASETA CORBÍ 1102 3

CAMÍ CASETA EL SALSERO 8010 -

C/ CASETA ELS FORATS 7100 3

CAMÍ CASETA MADRID 1180 -

C/ CASETA MASCARELLES 8000 3

PTGE. CASETA PARE HILARIO 8015 2

C/ CASTALLA 1200 2

C/ CASTANYER (Baradello Gelat) 7320 -

C/ CASTELLAR 1220 4

GRUP CASTELLAR – BLOC A 7640 4

GRUP CASTELLAR – BLOC B 7641 4

GRUP CASTELLAR – BLOC C 7642 4
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

GRUP CASTELLAR – BLOC D 7643 4

C/ CAVALLER MERITA 0860 3

C/ CEDRE (Baradello Gelat) 7350 -

PL. CENTENARI 1240 2

PG. CERVANTES 0830 1

PL. CICLISTA B. DOMINGO LLIDÓ 0800 3

C/ CID 1300 3

C/ CINE AVENIDA 7400 -

C/ CINE CAPITOL 7420 -

C/ CINE JARDÍN 7390 -

C/ CINE MONTERREY 7380 -

C/ CINE PRINCIPAL 7410 -

C/ CLAUDIO COELLO 1340 3

C/ CLOTS (DELS) 1700 3

C/ COCENTAINA 1360 3

C/ COLLAO 1380 4

C/ COLLAO SABATA 9040 2

C/ COLÓN 1785 2

PL. CONCÒRDIA (DE LA) 4820 2

PL. CONSTITUCIÓ (DE LA) 2560 1

C/ CORDETA (LA) 0600 4

C/ COSTERA DEL GURUGÚ 3600 2

PARTID
A COTES ALTES 1440 -

PARTID
A COTES BAIXES 1460 -

POL. COTES BAIXES A 1461 3

POL.

COTES BAIXES B de C/ València - 
Hispanitat 
                                 Resta 1462

2
3

POL. COTES BAIXES C 1463 3

POL. COTES BAIXES D 1464 3

POL. COTES BAIXES E 1465 3

POL. COTES BAIXES F 1466 3
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

POL. COTES BAIXES G 1467 3

POL. COTES BAIXES H 1468 3

POL. COTES BAIXES I 1469 3

C/ COVA SANTA 1500 3

C/ CRONISTA JORDAN 1520 2

C/ CRONISTA REMIGI VICEDO 1540 2

C/ CRONISTA ROGELIO SANCHIS 3080 3
C/ CRONISTA VICENT CARBONELL 1560 2

C/ DEGÀ MIQUEL JULIÀ 1680 2

C/ DIEGO FERNANDO MONTAÑÉS 1740 2

PL. DINS (DE) 3440 2

C/ DOCTOR GUERAU 1760 3

C/ DOCTOR SEMPERE 1780 3

C/ DONYA AMÀLIA 4660 2

C/ ECHEGARAY 1860 2

AV. ELX (D’) 1940 3

PL. EMILI SALA 1980 2

C/ ENCARO 2000 3

C/ ENGINYER COLOMINA RADUAN 2680 2

C/ ENGINYER CORT MERITA 2700 3

C/ ENGINYER VILAPLANA 2720 3

C/ ENRIC HERNÁNDEZ 2020 4

C/ ESCOLA (L’) 2980 5

C/ ESCORXADORS 7520 4

PL. ESCRIPTOR JORDI VALOR I SERRA 2010 2

C/ ESCULTOR PERESEJO 2040 3

C/ ESCULTOR RIDAURA 2060 3

PL. ESPANYA (D’) 2100 1

C/ ESPRONCEDA 2140 2

CARRE
RÓ ESTAMBRERA (L’) 7500 3

NUCLI ESTEPAR (L’) 2160 -

C/ FÀBRICA D’ESCALÓ 7560 3

CAMÍ FÀBRICA DE PLA 2205 -
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ FERRAN EL CATÒLIC 2220 3

PLACET
A FERRÀNDIZ I CARBONELL 3740 2

C/ FILÀ ASTURIANS 9140 3

C/ FILÀ BENIMERINS 9150 3

C/ FILÀ DOMINGO MIQUES 9160 3

C/ FILÀ GUSMANS 9170 3

C/ FILÀ NAVARROS 2230 3

C/ FILÀ VERDS 2235 3

C/ FILADORS (ELS) 6000 4

C/ FLEIX  (Baradello Gelat) 7210 -

C/ FONT DE LA PETXINA 9070 3

C/ FONT DE LA SALUT 9080 3

C/ FONT DE LA UIXOLA 9130 3

PL. FONT DE L’HORTA 2240 3

C/ FONT DE L’OLIVERETA 9060 3

C/ FONT DE MARIOLA 9120 3

C/ FONT DE MOYA 7110 3

C/ FONT DE SERELLES 2250 3

C/ FONT DEL MORENO 9110 3

C/ FONT DEL ROSSINYOL 9100 3

C/ FONT DEL QUINZET 9090 3

CTRA. FONT ROJA 2280 -

NUCLI FONT ROJA 2281 -

C/ FONTANELLA 2300 4

C/ FONTILLES 2320 3

C/ FORN DEL VIDRE 2340 3

PLACET
A FOSSAR (EL) 3280 3

C/ FRAGA 2360 5

C/ FRANCESC PERERA 2380 3

C/ GABRIEL MIRÓ 2400 3
C/ GALER (Baradello Gelat) 7360 -
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

PLACET
A GALLINES (LES) 2420 4

C/ GENERAL PRIETO 2440 3

C/ GINESTAR (Baradello Gelat) 7180 -

C/ GONÇAL BARRACHINA 2480 1

PL. GONÇAL CANTÓ 2500 2

C/

GÓNGORA         De L’Alameda – 
Entença
                            Resta 2460

1
2

C/ GOYA 2520 2

C/ GREGORI CASASEMPERE JUAN 1320 2

AV. HISPANITAT 2600 1

PARTID
A HORTA MAJOR 2620 -

C/ HORTET DEL POBRE 7450 3

C/ IBI 2640 2

C/ INDÚSTRIA 2660 4

POL. INDUSTRIAL SANT BENET 7660 3

C/ ISAAC PERAL 2740 3

C/ ISABEL II 2760 2

C/ ISABEL LA CATÒLICA 2780 2
PL. JAUME EL CONQUERIDOR 2800 2

C/ JAUME ROIG 2820 3

C/ JOAN CANTÓ 2900 2

C/ JOAN DE JOANES 2920 2

C/ JOANOT MARTORELL 2840 4

C/ JOAQUIM SOROLLA 2860 2

C/
JORDI DE SANT JORDI (De l’1 al 19 i 
del 2 al 20) 2880 3

C/
JORDI DE SANT JORDI (Del 21 al final i 
del 22 al final)                                   2880 2

AV. JUAN GIL-ALBERT 2940 1

PARTID
A LLACUNES 3180 -

C/ LLENÇOLS (ELS) 4110 2
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ LLIBERTAT (LA) 4140 2

C/ LLIDONER (Baradello Gelat) 7250 -

C/ LLOMETES (LES) 3200 3

C/ LLUÍS BRAILLE 3140 2

C/ LLUÍS VIVES 3160 2

C/ LOPE DE VEGA 3120 2

C/ MARE RÀFOLS 9030

C/ MAGNÒLIA (Baradello Gelat) 7300 -

C/ MAIGMÓ 3340 4

PLACET
A MARE DE DÉU (DE LA) 3360 5

C/ MARIOLA 3380 4

PARTID
A MARIOLA 3400 -

CARRE
RÓ MARQUESINA (LA) 7510 4

C/ MAS DE LA SÉNIA 9020 2

C/ MAULETS (ELS) 1420 3

PTGE. MERITA 3480 3

C/ MESQUITA 3500 4

C/ MESTRE CHAPÍ 3220 3

C/ MESTRE ESPÍ 3240 2

C/ MESTRE FAUS 3260 4

C/ MESTRE JOSÉ RIBERA MONTES 3300 2

C/ MESTRE LAPORTA 3320 3

C/ METGE GONÇAL SALVADOR LLÀCER 3000 4

C/ METGE MANUEL RODRÍGUEZ 2080 2

C/ METGE MARIO GARCIA 2540 4

C/ METGE SALVADOR GARCIA MUÑOZ 1800 2

PL. MIGUEL HERNÁNDEZ 3520 1

C/ MIRACULOSA (LA) 3540 2

C/ MITJA VOLTA 3460 3

CTRA. MOLINAR 3560 3
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

PARTID
A MOLINAR 3580 -

C/ MONTCABRER 3640 4

C/ MONTDÚBER 3660 4

URB. MONTESOL 3670 -

C/ MONTGÓ 3680 4

C/ MOSSÉN ARNAUDA 3700 2

C/ MOSSÉN CIRILO TORMO 4900 4

PL MOSSÉN JOSEP 3720 2

C/ MOSSÉN RAFEL DE L’AVE MARIA 3760 5

C/ MOSSÉN TORREGROSA 3780 3

C/ MOSSÉN VICENT ALBORS 3800 3

C/ MUNTANYA 3620 1

C/ MURILLO 3820 2

C/ MURO 3840 3

CAMÍ MURTERA (LA) 3860 2

C/ MÚSIC GONÇAL BLANES 3880 3

C/ MÚSIC JOSEP CARBONELL 3900 3

C/ MÚSIC PÉREZ LAPORTA 3920 3

C/ MÚSIC SERRANO 3940 2

C/ MÚSICS PÉREZ MONLLOR 1900 3

C/ NA SAURINA D’ENTENÇA 1820 3

C/ NOFRE JORDÀ 4020 2

C/ NOGUERA (Baradello Gelat) 7240 -

C/ OLIVAR 3960 4

C/ OLIVAR DE LA BASSA 7430 3

C/ OLIVER 3980 2

C/ OLIVERA (Baradello Gelat) 7200 -

C/ OM (Baradello Gelat) 7340 -

C/ ONIL 4000 2

PARTID
A PAGOS 4100 -

AV. PAÍS VALENCIÀ 4120 1

C/ PARE POVEDA 4060 3
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ PARE VITÒRIA 4080 3

PTGE. PARTERRE (EL) 7480 1

C/ PENÀGUILA 4160 4

C/ PENYAGOLOSA 4070 4

C/ PERIODISTA JULI PUIG 4180 3

C/ PERÚ 4200 3

C/ PI (Baradello Gelat) 7370 -

C/ PILÓ (EL) 7650 5

C/ PINTOR CABRERA 4220 3

C/ PINTOR CASANOVA 4240 3

PL. PINTOR GISBERT 4260 1

C/ PINTOR LAPORTA 4280 3

PL. PINTOR NAVARRETE 4300 2

C/ PINTOR PLÀCID FRANCÉS 4320 4

C/ PLANES DE LA BARONIA 4380 4

C/ PLANS 1720 5

C/ POETA JOAN VALLS 2850 3

PARTID
A POLOP ALT 4400 -

PARTID
A POLOP BAIX 4402 -

C/ PONT DE SANT JORDI 4460 1

C/ PONT DE SANT ROC 4480 1

C/ PREVENTORI 4420 3

C/ PRIMER DE MAIG 1840 3

C/ PROFESSOR SIMÓ ALÓS 4440 4

C/ PUIG (EL) 4500 3

C/ PUIG CAMPANA 4520 3

C/ PURÍSSIMA 4540 5

C/ QUEVEDO 4560 2

C/ RAFAEL LALIGA PÉREZ 7550 3

PARTID
A RAMBLA ALTA 4580 -
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

PARTID
A RAMBLA BAIXA 4582 -

C/ RAMÓN Y CAJAL 4600 1

C/ REALET 4610 3

PARTID
A REALETS 7130 -

C/ RECONQUESTA 4620 3

PARTID
A REGADIU 4640 -

C/ REGIMENT BISCAIA 2580 3

CTRA. RIBA (LA) 3002 4

PARTID
A RIBA (LA) 3004 -

C/ RIGOBERT ALBORS 4680 2

PTGE. RIGOBERT ALBORS 4681 2

PARTID
A RIQUER ALT 4700 -

PARTID
A RIQUER BAIX 4702 -

C/ ROGER DE LLÚRIA 4720 2

C/ ROÍS DE CORELLA 4740 3

PLACET
A ROS (DEL) 9000 3

C/ ROURE (Baradello Gelat) 7170 -

C/ SABADELL 4760 3

C/ SAFOR (LA) 3020 3

C/ SAGRADA FAMÍLIA 4780 4

C/ SALLE (LA) 3040 3

C/ SALVADOR ALLENDE 1660 2

C/ SALT 3050

PARTID
A SALTERRES 7310 -

C/ SALZE (Baradello Gelat) 7260 -

C/ SANG (LA) 3060 3

C/ SANT AGUSTÍ 4860 5
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ SANT ANTONI 4880 5

C/ SANT BLAI 4920 4

C/ SANT BONAVENTURA 4940 4

C/ SANT CRISTÒFOL 4960 4

C/ SANT DOMÈNEC 5680 3

C/
SANT ELOI  (Del 20 al final i del 23 al 
final)                                                   4980 2

C/ SANT ELOI (De l’1 al 21 i del 2 al 18) 4980 3

C/ SANT FRANCESC 5020 3

PLACET
A SANT FRANCESC 7600 3

C/ SANT GREGORI 5040 5

C/ SANT ISIDRE 5060 3

PTGE. SANT ISIDRE 5080 3

C/ SANT JAUME 5100 3

C/ SANT JOAN 5160 5

C/ SANT JOAN BOSCO 5200 2

C/ SANT JOAN DE RIBERA 5220 3

C/ SANT JORDI 5120 3

C/ SANT JOSEP 5140 3

C/ SANT LLORENÇ 5240 2

C/ SANT LLUÍS BERTRAN 5260 3

C/ SANT MATEU 5280 3

PTGE. SANT MATEU 5300 3

C/ SANT MAURE 5320 4

C/ SANT MIQUEL 5340 4

C/

SANT NICOLAU   De Plaça Espanya – 
Camí
                                 De  Camí – Sant 
Vicent. 5360

2
3

ATZUCA
C SANT PANCRAÇ 5401 4

C/ SANT PANCRAÇ 5400 4

C/ SANT PAU 5380 4
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ SANT PERE 5440 4

C/ SANT RAFEL 5460 4

C/ SANT ROC 5480 5

C/ SANT SEBASTIÀ 7460 3

C/ SANT TOMÀS 5700 2

ATZUCA
C SANT VICENT FERRER 5540 4

C/ SANT VICENT FERRER 5520 3

C/ SANTA ANNA 5560 2

C/ SANTA LLÚCIA 5600 2

C/ SANTA RITA 5620 4

C/ SANTA ROSA 5640 1

C/ SANTA TERESA DE JORNET 5660 3
C/ SARDINA (LA) 5580 4

NUCLI SARGENTO (EL) 1930 -

PARTID
A SANT BENET ALT 5720 -

PARTID
A SANT BENET BAIX 5740 -

POL. SANT BENET (INDUSTRIAL) 7660 -

C/ SERRA GROSSA 4090 4

C/ SERRELLA 5760 4

C/ SERRETA (LA) 7570 4

C/ SEVERINO ALBARRACÍN 3100 3

C/ SOR ELENA PICURELLI 5780 2

C/ SOTARRONI 5800 4

CAMÍ TALECONS (ELS) 7580 3

C/ TAP (EL) 6080 4

C/ TEIX (Baradello Gelat) 7290 -

C/ TEODOR LLORENTE 5860 4

C/ TERRASSA 5820 3

C/ TERRER (EL) 7620 2

C/ TEULAR DEL LLONGANISSER (EL) 5870 2

C/ TIBI 5880 2
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TIPUS
VIA Nom de la via Codi Categoria

C/ TIL·LER (Baradello Gelat) 7280 -

PARTID
A TINTS 5900 -

C/ TIO CARAM 5180 5

AV TIRANT LO BLANC 9010 3

C/ TOMÀS LLÀCER 5940 3

C/ TORRE DE LES MAÇANES 5960 2

C/ TOSCARET (EL) 6030 4

C/ TOSSAL 5980 4

PARTID
A TOSSALS I MOLINS 6020 -

CAMÍ TRENCACAPS 6040 4

C/ TRINQUET 1784 3

C/ VALÈNCIA 6060 2

CAMÍ VELL DE BATOI 0590 2

C/ VERGE D’AGOST 6160 5

C/ VERGE DEL PILAR 6200 4

C/ VERGE DELS LLIRIS 6180 3

C/ VERGE MARIA 6220 5

PASSEI
G VIADUCTE (DEL) 6100 3

C/
VICENTE BALAGUER PASCUAL 
“CATA” 9050 3

C/ VICTOR ESPINÓS 6120 2

CARRE
RÓ VIL·LA ELISA 6140 3

C/ VISTABELLA 6260 2

C/ XIPRER (Baradello Gelat) 7230 -

PLACET
A XIQUES (LES) 7590 4

C/ XIXONA 6280 2

C/ XOP 1920 4

C/ XORRADOR 1280 5
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1. IMPOSTOS OBLIGATORIS

1.1. ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r. Fonament

De conformitat  amb el que disposa l’article 15.2 i  59.1, en relació amb els
articles  60 a 77 del  RD Legislatiu  2/2004,  de  5 de març,  Text  Refós  de la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals,  l’Ajuntament d’Alcoi  regularà la imposició de
l’Impost sobre Béns Immobles mitjançant l’aplicació dels preceptes continguts en la
dita llei complementats per aquesta Ordenança.

Article 2n. Exempcions

En aplicació de l’article 62 del RD Leg. 2/2004, de 5 de maig, i quant a criteris
d’eficiència i  economia en la  gestió  recaptatòria  del  tribut,  quedaran exempts  de
tributació en l’Impost els rebuts i les liquidacions corresponents a béns immobles:

a) Urbans: la quota líquida del qual no supere la quantia de sis euros (6 €).

b) Rústics: en cas que la quota líquida corresponent a la totalitat dels béns
rústics d’un mateix subjecte passiu no supere la quantia de sis euros (6 €).

Article 3r. Tipus de gravamen i quota

1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als Béns
de naturalesa urbana queda fixat en l’1,02 %. 

2. El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns
de naturalesa rústica queda fixat en el 0,70 %. 

3. El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns
immobles de característiques especials queda fixat en l’1,3 %.

4. S'estableix un recàrrec del 50% de la quota liquida de l'impost en aquells
immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent en els
termes i condicions que es determinen reglamentàriament.

Article 4t. Bonificacions 

1.  En  aplicació  de  l'article  73.1  del  R.D.Leg.  2/2004,  tindran  dret  a  una
bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·licite pels
interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constituïsquen l'objecte de
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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 la terminació
d’aquestes,  sempre  que  durant  eixe  temps  es  realitzen  obres  d'urbanització  o
construcció  efectiva,  i  sense  que,  en  cap  cas,  puga  excedir  de  tres  períodes
impositius. 

Per a tenir dret a la mencionada bonificació, els interessats hauran de complir
els requisits següents: 

a) Acreditar la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es
tracte,  mitjançant  certificat  del  tècnic  –director  competent  d’aquestes–,  visat  pel
col·legi professional, o llicència d'obres expedida per l'Ajuntament. 

b) Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 

c) Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació és de la seua propietat i no
forma part de l'immobilitzat, mitjançant còpia de l'escriptura pública o alta cadastral i
certificació de l'administrador de la societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat
davant de l'AEAT, a l’efecte de l'Impost sobre Societats. 

d)  Presentar  fotocòpia  de  l’ alta  o  últim  rebut  de  l'Impost  d'Activitats�
Econòmiques. Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten
diversos solars, en la sol·licitud es detallaran les referències cadastrals dels diferents
solars. 

2.  En  aplicació  de  l'article  73.2  del  R.D.Leg.  2/2004,  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, els habitatges de
protecció oficial i els que resulten equiparables a aquests d'acord amb la normativa
de la respectiva comunitat autònoma. 

En  aplicació  de  l'article  73.2  paràgraf  2n  del  R.D.  Leg.  2/2004,  aquest
Ajuntament estableix una pròrroga de la bonificació del 50% en la quota íntegra de
l'impost, aplicable als citats immobles durant els dos períodes impositius següents,
una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior. 

Per a sol·licitar la bonificació del 50% de la quota, per tractar-se d’habitatges
de protecció oficial o equiparables a aquests, segons les normes de la comunitat
autònoma, les persones interessades hauran d'aportar la documentació següent: 
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– Fotocòpia de la cèdula de qualificació definitiva d’H.P.O. 

– Fotocòpia del rebut de l’IBI de l’any anterior. 

3. En aplicació de l'article 74.4 del R.D. Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament
estableix  una  bonificació  compresa  entre  el  25% i  75% de  la  quota  íntegra  de
l'impost que grava l’habitatge habitual d'aquells subjectes passius que posseeixen la
condició de titulars de família nombrosa, d'acord amb la taula següent: 

VALOR CADASTRAL TIPUS DE BONIFICACIÓ
Fins a 61.111 € 75%
De 61.112 € a 72.222 € 50%
De 72.223 € a 83.333 € 25%

Per a tenir dret a la mencionada bonificació, els titulars hauran d'aportar la
documentació següent: 

a) Títol de Família Nombrosa. 

b)  Últim rebut  de l'Impost  sobre Béns Immobles la  bonificació  del  qual  se
sol·licita. 

c) Constatació que el subjecte passiu es troba empadronat en l'immoble la
bonificació del qual sol·licita, excepte en els casos de separació o divorci en què
s'aplicaran els criteris establits en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a
les Famílies Nombroses.

A  més,  els  béns  immobles  que  constituïsquen  la  residència  habitual  dels
subjectes passius hauran de: 

a) Ser béns immobles urbans. 

b)  Tenir  un  tipus  d'ús  residencial  d'acord  amb  la  classificació  feta  per  la
normativa cadastral. 

c) Tenir un valor cadastral de fins a 75.757 €, d’acord amb la taula abans
indicada. 

En qualsevol cas, aquesta bonificació produirà efectes en el període impositiu
en  què  es  tinga  la  condició  de  família  nombrosa,  sempre  que  la  sol·licitud  es
formalitze en el període comprés entre l'1 de gener del període impositiu en curs fins
a la finalització del període voluntari de pagament o en el termini legal d'interposició
del corresponent recurs de reposició. 

4. En aplicació de l'article 74.5 del R.D. Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament
estableix  una  bonificació  del  50% de  la  quota  íntegra  de  l'impost  per  als  béns
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immobles en els que s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric
de l'energia provinent del sol. 

L'aplicació  d'aquesta  bonificació  estarà  condicionada  al  compliment  dels
requisits següents: 

 Que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que
disposen de la corresponent homologació per l'Administració competent. 

 Que la instal·lació no siga obligatòria segons la normativa específica de
la matèria. 

 Produirà efectes en el  període impositiu  següent  al  de la  sol·licitud,
sempre que s'acredite documentalment l'efectiva instal·lació del sistema,
i s'aplicarà com a màxim durant els tres períodes impositius següents al
de  presentació  de  la  sol·licitud.  Haurà  d'adjuntar-se  la  documentació
següent:

 Còpia de la llicència urbanística preceptiva, ja que la concessió de la
bonificació  dependrà  del  fet  que  les  obres  s'hagen  realitzat  amb  la
llicència municipal prèvia. 

Certificat de final d'obra de la instal·lació, firmat per tècnic competent, i
visat pel col·legi oficial corresponent. 

 Informe de l'Oficina Municipal d'Arquitectura que acredite que la dita
instal·lació no és obligatòria d'acord amb la normativa específica de la
matèria. 

 Resolució de la Secretaria General d'Energia per la qual se certifica el
captador solar o col·lector instal·lat. 
 Quan l'immoble siga d'ús industrial,  l'aprofitament haurà de ser tant
fotovoltaic com tèrmic, o només fotovoltaic.
 Certificat  del  tècnic  competent,  visat  pel  col·legi  professional
corresponent, en què conste que: 

1. Els sistemes d'aprofitament tèrmic instal·lats disposen d'una superfície
mínima de captació solar útil de 4 m2 per cada 100 m2 de superfície
construïda. 

- La potència elèctrica fotovoltaica instal·lada haurà de ser de
2,5  Kw per  cada  200  metres  quadrats  construïts  o  fracció
superior a 100. 
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5. En cas que una liquidació de l’ Impost sobre Béns Immobles tinguera dret a�
l'aplicació de dues o més bonificacions, s'aplicaran sobre la quota íntegra, i  si  la
quota líquida obtinguda fora negativa, la quota líquida resultant serà zero €, i  no
s’emetrà rebut.

Article 5é. Per a beneficiar-se de les bonificacions o exempcions potestatives
de l’article 74 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,  regulades  en  aquesta
Ordenança, serà requisit necessari la domiciliació bancària del rebut bonificat, que
produirà efecte a partir de l’any següent al de la concessió, i l’obligat tributari no
haurà de tenir deutes pendents amb l’Administració Municipal o, si és el cas, amb
l’entitat  delegada que gestione el  tribut,  llevat  que els  deutes pendents  estiguen
suspesos, ajornats o fraccionats d’acord amb la Llei. 

L’administració municipal i, si és el cas, l’entitat delegada que gestionara el
Tribut, comprovaran els deutes existents prèviament a la concessió de la bonificació.
Una vegada concedida i  per  als  períodes impositius posteriors es verificaran els
deutes pendents existents prèviament al tancament del padró de l’exercici,  sense
perjudici de comprovacions posteriors.

L’impagament  o  la  devolució  del  rebut  bonificat per  causes  imputables  a
l’obligat  tributari  donarà  lloc  a  la  pèrdua  de  la  bonificació,  que  no  podrà  ser
sol·licitada en els pròxims dos anys. 

Així  mateix,  i  a  partir  de  2017,  per  a  beneficiar-se  de  les  bonificacions
potestatives serà requisit necessari estar al dia en la Inspecció Tècnica d’Edificis i en
l’Informe  d’Avaluació  dels  Edificis,  de  conformitat  amb  la  normativa  legal  i
reglamentària que siga aplicable. 

Article 6é. Normes de competència i gestió de l’impost

1. En aplicació de l’article 77.2 del R.D. Leg. 2/2004, s’aprova l’agrupació en
un únic document de cobrament de totes les quotes d’aquest impost relatives a un
mateix subjecte passiu quan es tracte de béns immobles rústics.

2. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei 58/2003, General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  ho  haurà  de notificar  a  l’Administració
Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta finalitat, sense
que el  canvi  de domicili  produïsca efectes enfront  de l’Administració  fins que es
presente l’esmentada declaració tributària. L’Administració podrà rectificar el domicili
tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l'Ajuntament en sessió de data 31 d'octubre de 2016 i  havent resolt les al·legacions
presentades,  es declara l'elevació a definitiu l'acord de l'aprovació inicial mitjançant
un acord Plenari del dia 29 de desembre, entrarà en vigor  una vegada haja sigut
publicada en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l'1
de gener de 2017.

Aprovació: Modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  definitivament  per  acord
Plenari de data 29 de desembre de 2016.

Publicació: BOPA núm. 249, de 30 de desembre de 2016.

Articles
modificats:

Els articles 3r, 4rt i la Disposició Final.

Aprovació:
Modificació de l’Ordenança: aprovada provisionalment per acord del
Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva d’acord amb
l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

Els articles 3r, 5é i la Disposició Final.
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1.2. ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1r. Fonament

De conformitat  amb el que disposa l’article 15.2 i  59.1, en relació amb els
articles 78 a 91 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alcoi regula la imposició
de l’Impost sobre Activitats  Econòmiques mitjançant  l’aplicació  dels  preceptes
continguts en la dita llei complementats per aquesta Ordenança.

Article 2n. Coeficient de situació

1. Als efectes previstos en l’article 87 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, les
vies públiques d’aquest Municipi es classifiquen en dues categories fiscals. Annex a
aquesta Ordenança fiscal figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió
de la categoria fiscal que correspon a cada una d’aquestes. 

2.  Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l’índex alfabètic
abans  mencionat,  seran  considerades  d’última  categoria,  i  quedaran  en  la  dita
classificació fins al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta
corporació aprove la categoria fiscal corresponent i procedisca a la seua inclusió en
l’índex alfabètic de vies públiques.

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat en
l’article 86 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, i atenent a la categoria fiscal de la via
pública  on  radica  físicament  el  local  en  què  es  realitza  l’activitat  econòmica,
s’estableix la taula de coeficients següent: 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1ª 2ª

Coeficient de situació 1,65 1,45

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tinga assenyalat el número de policia o, si no n’hi ha, on
estiga situat l’accés principal.

Article 3r. Normes de gestió de l’impost

1.  Per  al  procediment  de  gestió,  no  assenyalat  en  aquesta  Ordenança,
s’aplicarà el que disposa la legislació vigent, així com el que establisca l’Ordenança
Reguladora de la Gestió de l’impost sobre Activitats Econòmiques i, si és el cas, la
General de Gestió aprovada per l’Excma. Diputació d’Alacant.
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2. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei 58/2003, General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  notificar-ho  a  l’Administració
Tributària  Municipal,  mitjançant  una  declaració  expressa  amb  aquesta  finaliltat,
sense que el canvi de domicili produïsca efectes enfront de l’Administració fins que
es  presente  l’esmentada  declaració  tributària.  L’Administració  podrà  rectificar  el
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Amb relació als subjectes passius de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
respecte  dels  quals,  a  l’entrada en vigor  d’aquesta  Ordenança Fiscal,  no  estant
exempts del pagament de l’impost, s’estigueren aplicant les bonificacions en la quota
per inici d’activitat, continuaran aplicant-se les dites bonificacions, en els termes que
preveu l’anterior Ordenança Fiscal de l’impost sobre Activitats Econòmiques, fins a la
finalització del corresponent període d’aplicació de la bonificació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança produirà efectes després de la seua aprovació definitiva,
una vegada s’haja publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i
haja transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 de la Llei 7/85, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i començarà a aplicar-se, si és el cas, a partir de l’1 de
gener de 2012, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació.

ANNEX

Classificació  de  zones  i  carrers  als  efectes  de  l’aplicació  de  l’article  2
d’aquesta Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Zona o Carrer Categoria Coeficient

Plaça d’Espanya 1ª 1,65

Sant Llorenç 1ª 1,65

País Valencià 1ª 1,65

Passeig de
Cervantes

1ª 1,65

Alçamora 1ª 1,65

Pont de Sant Roc 1ª 1,65

L’Alameda 1ª 1,65

Pont de Sant Jordi 1ª 1,65
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Zona o Carrer Categoria Coeficient

Sant Tomàs 1ª 1,65

Resta del municipi 2ª 1,45
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1.3.  ORDENANÇA  FISCAL  DE  L’IMPOST  SOBRE  VEHICLES  DE  TRACCIÓ
MECÀNICA

Article 1.

De conformitat  amb el que disposa l’article 15.2 i  59.1, en relació amb els
articles 92 a 99 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les  Hisendes Locals,  l’Ajuntament  d’Alcoi  regularà  l’exacció  de  l’impost  sobre
Vehicles de Tracció Mecànica mitjançant l’aplicació dels preceptes continguts en la
dita Llei, complementats per aquesta Ordenança.

Article 2.

1. L’Impost s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes següent:

A) TURISMES: 

De menys de 8 cavalls fiscals 23,48 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 63,41 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 133,86 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 166,74 €

De 20 cavalls fiscals cap amunt 208,39 €

B) AUTOBUSOS: 

De menys de 21 places 154,99 €

De 21 a 50 places 220,75 €

De més de 50 places 275,92 €

 

C) CAMIONS:  

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 78,66 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 154,99 €

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil 220,75 €

De més de 9.999 kg. de càrrega útil 275,92 €
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D) TRACTORS

De menys de 16 cavalls fiscals 32,88 €

De 16 a 25 cavalls fiscals 51,67 €

De més de 25 cavalls fiscals 154,99 €

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS  ARROSSEGATS PER V.T.M

De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega útil 32,88 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 51,67 €

De 2.999 kg. de càrrega útil 154,99 €

 
 

F) ALTRES VEHICLES 

Ciclomotors 8,21 €

Motocicletes fins a 125 C.C. 8,21 €

Motocicletes de més de 125 C.C. fins a 250 C.C. 14,09 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 C.C. 28,18 €

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 C.C. 56,36 €

Motocicletes de més de 1.000 C.C. 112,73 €

2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establida d’acord amb
el que disposa l’Annex V del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament General de Vehicles. 

-Així mateix per a l’aplicació de les tarifes anteriors caldrà ajustar-se al que
disposa en l’annex II de l’esmentat cos legislatiu, sobre el concepte de les diverses
classes de vehicles, tenint en compte, a més, les regles següents:

-S’entendrà com a furgoneta el  resultat  d’adaptar  un  vehicle  de  turisme a
transport  mateix de persones i  coses mitjançant 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 es deriva. 
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Tant  les  furgonetes  com  els  vehicles  mixtos  adaptats,  tributaran  com  a
turismes, 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 habilitat per a transportar més de 525 kg. De càrrega
útil,  tributarà  com  a  camió,  sempre  que  pel  subjecte  passiu,  es  demostre
documentalment i mitjançant mitjans acreditats en dret, que el vehicle està destinat
també al  Transport  de mercaderies.  Si  no és així,  haurà de classificar-se com a
turisme, i aplicar-se l’apartat a) Turismes, del quadre de tarifes. Tot això atenent al
que estableix el RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
General de Vehicles, en el que es defineix com a vehicle mixt adaptable, l’automòbil
especialment  disposat  per  al  transport  de  persones  i  mercaderies,  entenent
aquestes, com a coses mobles que es fan objecte de tracte o venda, en un context
d’intercanvi de béns i serveis. 

La potència fiscal del vehicle en cavalls fiscals s’establirà d’acord amb el
que disposa l’Annex V del Reglament General de Vehicles, sense suprimir
les xifres decimals.

En cas de discrepància, prevaldrà la potència fiscal que figure per a la
marca i model de què es tracte, en les disposicions legals vigents sobre
les quals aparega en el certificat de característiques tècniques del vehicle
objecte d’imposició. 

En els camions, remolcs i semiremolcs la càrrega útil vindrà determinada
per la diferència entre la màxima autoritzada (MMA) i la tara que aparega
en la targeta d’inspecció tècnica, sense tindre en compte la massa tècnica
màxima autoritzada (MTMA) quan siga diferent de la primera.

Així mateix, els vehicles denominats Quads tributaran d’acord amb les seues
característiques tècniques,  que serà diferent  segons el  tipus de quad de què es
tracte.  Per  tant,  serà  determinant  la  targeta  d’inspecció  tècnica  o el  certificat  de
característiques per  a  aplicar  l’impost  d’acord  amb el  quadre  de tarifes.  Així  els
Quads es classifiquen en tres grups: 

a) Quads vehicles automòbils, tributaran com a turismes, d’acord amb la
seua potència fiscal. 

b) Quads vehicles especials,  tributaran com a Tractors, d’acord amb la
seua potència fiscal. 

c) Quads vehicles ciclomotors, tributaran com a Ciclomotors. 
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Els  motocarros  tindran  la  consideració,  a  l’efecte  d’aquest  impost,  de
motocicletes i, per tant, tributaran per la seua cilindrada, sempre que la seua
tara no excedisca de 400 quilograms, i en aquest cas tributaran com a camió.

Tributaran com a turismes d’acord amb la seua potència fiscal:

- Els vehicles tot terreny.
- Les autocaravanes.

Article 3.1. EXEMPCIONS 

1.  En  aplicació  de  l’art.  93.1  del  RD Leg.  2/2004,  de  5  de  març,  estaran
exempts,  amb la sol·licitud prèvia  de l’interessat,  els vehicles per  a persones de
mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat a de l’annex II del Reglament General de
Vehicles,  aprovat  pel  Reial  Decret  2822/1998,  de 23 de desembre,  així  com els
vehicles  matriculats  a  nom  de  minusvàlids  per  al  seu  ús  exclusiu.  Aquestes
exempcions no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d’aquestes
per més d’un vehicle simultàniament. A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es
consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguen aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per cent.

També gaudiran d’exempció els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària
proveïts de Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2.  Per  a  tenir  dret  a  les  exempcions  previstes  en  l’apartat  anterior,  els
interessats  hauran  de  presentar  una  sol·licitud  davant  de  l’Ajuntament  d’Alcoi  i
hauran d’aportar còpia dels documents següents:

a) En el supòsit de vehicles per a persones de mobilitat reduïda i matriculats a
nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu: 

- Fotocòpia del Permís de Circulació.

- Fotocòpia del Certificat de Característiques (Fitxa Tècnica del Vehicle)

- Fotocòpia de la declaració administrativa de minusvalidesa o de discapacitat,
amb  mobilitat  reduïda,  expedida  per  l’organisme  autoritat  competent
(Conselleria de Benestar Social).

No  obstant  això,  els  pensionistes  de  la  Seguretat  Social  que  tinguen
reconeguda  una  pensió  d’incapacitat  permanent  en  el  grau  total,  absoluta  gran
invalidesa i als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei, tindran la consideració
de persones afectades per una minusvalidesa en grau igual o superior al  33 per
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cent.  Amb  aquesta  finalitat,  s’haurà  d’acreditar  el  grau  de  minusvalidesa  en  els
termes  establits  en  el  Reial  Decret  1414/2006,  d’1  de  desembre,  pel  qual  es
determina  la  consideració  de  persona  amb  discapacitat  als  efectes  de  la  Llei
51/2003,  de  2  de  desembre,  d’Igualtat  d’Oportunitats,  No-Discriminació  i
Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat.

– Declaració escrita del titular discapacitat manifestant:

–  Que no gaudeix de l’exempció per minusvalidesa en un altre vehicle de la seua
propietat.

– Justificació de l’ús i destinació que va a donar-se al vehicle, i que el mateix és per
al servei exclusiu del titular discapacitat.

– En cas que el vehicle vaja a ser conduït per persona diferent del titular discapacitat
se sol·licitarà:

 Justificar la relació existent entre els dos, així com la manera en què
serà usat i destinat per a l’ús exclusiu del titular discapacitat.

 Pòlissa d’assegurança en què hauran d’estar identificats el prenedor de
la pòlissa i constar els conductors habituals del vehicle.

 Contracte de Compravenda del vehicle.

 Identificació  del  custodi  i  conductor  del  vehicle  i  del  lloc
d’estacionament habitual del vehicle.

 Identificació del lloc de treball del custodi conductor del vehicle.

 Es farà constar el núm. de quilòmetres del vehicle.

 Autorització  del  discapacitat  o,  si  és  el  cas,  pare  o  tutor  a
l’administració  municipal  per  a  verificar  les  dades  del  sol·licitant  de
l’agència estatal tributària, o arxius públics que puguen ser rellevants a
l’efecte d’aquesta bonificació.

b) En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícoles:

– Fotocòpia del Permís de Circulació.

– Fotocòpia del Certificat de Característiques (Fitxa tècnica del vehicle)
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– Fotocòpia de la Cartilla d’Inspecció Agrícola, expedida a nom del titular del 
vehicle.

3.  Les  exempcions  s’han  de  sol·licitar  i  podran  sol·licitar-se  en  qualsevol
moment del  període impositiu,  i  produiran efecte l’any següent.  Excepcionalment
podrà sol·licitar-se l’exempció fins al 15 de gener per a aquelles minusvalideses que
s’hagen  concedit  durant  el  mes  de  desembre,  sempre  que  es  tinguen  tots  els
requisits abans de la meritació de l’impost: 1 de gener.

L’exempció es concedirà, si és el cas, sense efectes retroactius i tindrà una
duració coincident amb la del reconeixement de la minusvalidesa, de manera que:

Si  el  titular  del  vehicle  presenta  una minusvalidesa de caràcter  definitiu  o
permanent, el termini de concessió i gaudi de l’exempció tindrà el mateix caràcter.

Si la minusvalidesa reconeguda estiguera subjecta a termini de caducitat, la
finalització de l’exempció es farà coincidir amb aquesta.

Renovació: Una vegada finalitzat el termini de gaudi de l’exempció que al seu
dia es concedira, haurà de sol·licitar-se per escrit la seua renovació fins al 31 de
desembre,  i  excepcionalment  fins al  15 de gener  de  l’exercici  en  què hagen de
produir efecte, en cas que el període de gaudi haja finalitzat en el mes de desembre.
Qualsevol  sol·licitud  presentada  amb  posterioritat  produirà  efectes  en  l’exercici
següent. 

Renúncia:  Qualsevol  renúncia  a  una  exempció  per  minusvalidesa  de  què
s’estiga gaudint per a un determinat vehicle per a traslladar-lo a un altre, no produirà
efectes fins a l’exercici següent al de la seua petició.

A la concessió o denegació de les exempcions es donarà suport mitjançant un
decret de l’Alcaldia degudament motivat.

Si l’exempció concedida estiguera referida a una minusvalidesa amb termini
de caducitat o renovació, es farà constar la data de finalització de l’exempció en el
Decret de concessió i es tindrà per notificada amb aquesta finalitat.

Article 3.2. BONIFICACIONS

1. De conformitat amb l’article 95.6 de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals, s’estableix una bonificació del 100% per als vehicles històrics i del 75% per a
aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la
data de la seua fabricació o, si aquesta no es coneguera, prenent com a tal la de la
seua  primera  matriculació  o,  a  falta  d’això,  la  data  en  què  el  tipus  o  variant
corresponent es va deixar de fabricar. 
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En tot cas, aquesta bonificació produirà efectes en el període següent a aquell
en què s’haguera presentat la sol·licitud de bonificació.

2. De conformitat amb l’article 95.6 de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals, s’estableix la bonificació següent per als vehicles híbrids i elèctrics:

PERCENTATGE ANUAL

El 75 % 1r any
El 50 % 2n any
El 25 % 3r any i successius

L’any de la matriculació dels vehicles híbrids o elèctrics la bonificació s’haurà
de  sol·licitar  en  el  termini  de  30  dies  des  què  el  vehicle  s’haguera  matriculat  i
efectuada  l’autoliquidació  corresponent,  que  es  practicarà  sense l’aplicació  de  la
bonificació. L’administració tributària verificarà la inexistència de deutes pendents i,
si  és el  cas,  després del  reconeixement  previ  del  dret  a  la  bonificació,  tramitarà
d’ofici la devolució que corresponga.

3. Per a beneficiar-se de qualssevol bonificacions o exempcions potestatives
l’obligat tributari haurà d’estar al dia en els deutes tributaris amb l’Ajuntament, llevat
que els deutes pendents estiguen suspesos, ajornats o fraccionats d’acord amb la
Llei. El pagament dels rebuts bonificats haurà d’estar obligatòriament domiciliat en
una entitat bancària. La seua devolució per causes imputables a l’obligat tributari
donarà lloc a la pèrdua de la bonificació, la qual no podrà sol·licitar-la novament fins
que no hagen transcorregut dos anys.

4. Per a beneficiar-se de qualssevol bonificacions o exempcions potestatives
el vehicle haurà d’estar al dia en les obligacions legals que l’afecten amb caràcter
general, com ara la Inspecció Tècnica de Vehicles o l’assegurança obligatòria, la
qual cosa serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015.

5.  S’estableix  una  bonificació  del  2%  de  la  quota  a  favor  dels  subjectes
passius  que domicilien  el  seu deute  en una entitat  financera.  Serà  procedent  la
concessió de la bonificació quan el sol·licitant es trobe al corrent en el pagament de
quotes d’exercicis anteriors. 

Tindran dret a una bonificació del 5% de la quota dels rebuts dels padrons de
Vehicles, Guals i Brossa aquells subjectes passius que tinguen domiciliats tots els
rebuts associats al seu número d’identificació fiscal i autoritzen el seu càrrec conjunt
el dia 10 de març, o següent dia hàbil, de cada any, i sempre que almenys un dels
rebuts acumulats siga de la Taxa de la Brossa.
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La sol·licitud de bonificació del 5% i la consegüent domiciliació dels rebuts
haurà de presentar-se fins al 15 de gener del període impositiu en què haja d’aplicar-
se.

L’aplicació  d’aquesta  bonificació  (5%)  absorbirà,  si  és  el  cas,  la  del  2%
regulada en aquesta ordenança fiscal, sense que es puguen acumular.

Aquestes  bonificacions  s’aplicaran  amb  caràcter  anual  sempre  que  no  es
realitze la devolució del rebut per part de l’entitat bancària per causes imputables al
subjecte passiu on figure la domiciliació, i en aquest cas es perdrà automàticament
el dret a la bonificació i no podrà tornar a sol·licitar-se fins transcorreguts dos anys.

Article 4.

En allò no establit expressament en aquesta Ordenança serà aplicable el que
disposen els articles 92 a 99 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març.

Article 5.

En els casos de primera adquisició del vehicle, els subjectes passius estan
obligats a presentar una autoliquidació davant de l’Ajuntament d’Alcoi amb caràcter
previ a la matriculació del vehicle en la Direcció Provincial de Trànsit i, en qualsevol
cas, en el termini de 30 dies des de la seua adquisició. L’autoliquidació contindrà els
elements  de  la  relació  tributària  imprescindibles  per  a  la  liquidació  normal  o
complementària  que  es  requerisca.  S’haurà  d’acompanyar  a  la  documentació
acreditativa de la seua compra, el certificat de característiques tècniques i el número
d’identificació fiscal del subjecte passiu.

El  pagament  de  l’impost  s’haurà  d’efectuar  mitjançant  el  model
d’autoliquidació  que  s’acompanya  com  a  annex  a  aquesta  Ordenança.
L’autoliquidació  tindrà  caràcter  provisional  fins  que  es  comprove  per  part  de
l’Administració Municipal que aquesta s’ha efectuat mitjançant l’aplicació correcta de
les normes reguladores de l’impost.

L’incompliment  del  que  s’ha  exposat,  constituirà  infracció  tributària  simple,
sancionable en els termes establits en la Llei General Tributària.

Quan els vehicles es reformen de manera que s’altere la seua classificació a
l’efecte  d’aquest  impost,  els  subjectes passius estaran obligats  a efectuar,  en  el
termini de 30 dies des que haja tingut lloc la reforma, la declaració corresponent, la
qual s’haurà d’acompanyar de la seua documentació acreditativa.

En el  cas de vehicles que, per abandó o qualsevol  altra causa, es troben
depositats  en  dependències  municipals,  i  sobre  els  quals  hi  haja  una  renúncia
expressa per escrit a favor de la Corporació Municipal per part dels seus titulars,
seran donats de baixa en el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
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una vegada adoptada una Resolució Administrativa en què s’accepte la dita renúncia
i sempre amb efectes de l’exercici següent al de la data en què conste fefaentment
que els  dits  vehicles  van tenir  la  seua entrada en les  dependències  municipals.
Aquesta baixa,  que tindrà caràcter  extraordinari,  no serà procedent,  en cap cas,
quan els vehicles es troben implicats en actuacions o fets sobre els quals hi haja
oberts procediments judicials.

Per al compliment del que disposa l’apartat anterior, la Policia Local haurà de
comunicar a l’Oficina Gestora del Tribut la resolució administrativa que s’adopte, a
l’efecte de procedir a la baixa del vehicle.

Les dades que figuren en el Registre Públic de la Direcció de Trànsit,  són
determinants de l’obligatorietat  del  pagament  de l’impost,  sense que tinguen cap
efecte enfront de l’Administració els contractes entre particulars o entre aquests i
empreses de compravenda o tallers  de  desballestament,  excepte  els  centres  de
tractaments de vehicles que estiguen legalment autoritzats d’acord amb la regulació
del Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, de Gestió de Vehicles al Final de la
seua Vida Útil. En aquest cas, el Certificat de Destrucció expedit per aquests centres
tindrà  els  mateixos  efectes  tributaris  que  la  baixa  definitiva  del  vehicle  i,  en
conseqüència, la data del certificat serà considerada la vàlida per al prorrateig de la
quota establida en l’apartat 3r de l’article vuité.

4. En cas que la baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del
vehicle, tinga lloc després de la meritació de l’impost, el seu titular amb anterioritat a
la finalització del període voluntari de cobrament, podrà sol·licitar una nova liquidació
de la quota de l’impost prorratejada per trimestres naturals.

Transcorregut el període voluntari sense que es produïsca la dita sol·licitud, el
subjecte passiu haurà de satisfer la totalitat de la quota tributària i sol·licitar l’import
que,  per  aplicació  del  prorrateig  previst  en  l’article  8,  apartat  3r,  li  corresponga
percebre.

Article 6.

De conformitat amb l’art. 48 de la Llei 58/2003, General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  notificar-ho  a  l’Administració
Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta finalitat, sense
que el  canvi  de domicili  produïsca efectes enfront  de l’Administració  fins que es
presente l’esmentada declaració tributària. L’Administració podrà rectificar el domicili
tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.

Article 7.
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La utilització de mitjans fraudulents o l’omissió de dades rellevants a l’efecte
de l’aplicació de les exempcions i bonificacions previstes en aquesta ordenança no
donarà lloc al naixement dels avantatges fiscals que es pretenia obtenir mitjançant
aquests, i constituirà una infracció tributària greu tipificada en l’article 183 i següents
de la Llei General Tributària.

Article 8.

1.  El  període impositiu  coincideix  amb l’any natural,  excepte en el  cas de
primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el
dia en què es produïsca la dita adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en
els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà procedent
el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els casos de baixa temporal per
sostracció o robatori del vehicle, i això des del moment en què es produïsca la dita
baixa temporal en el registre públic corresponent.

4. En cas de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària,
la quota serà irreductible i l’obligat al pagament de l’impost serà qui figure com a
titular del vehicle en el permís de circulació el dia primer de gener i en els casos de
primera adquisició el dia en què es produïsca la dita adquisició.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en  la  sessió  de  data  26  d’octubre  de  2015  i  com  que  no  s’hi  han  presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial; entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de 
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: B.O.P.A. núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

Els articles 2, 3 i la Disposició Final.

Ordenances fiscals - 36 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

2.   IMPOSTOS VOLUNTARIS

2.1  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L’IMPOST  SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Segons autoritza l’art. 59.2 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de
la Llei  Reguladora d’Hisendes locals, l’Ajuntament d’Alcoi estableix l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, que es regirà per aquesta Ordenança:

Article 1. Fet imposable.

1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  l’impost,  la  realització,  dins  del  terme
municipal,  de  qualsevol  construcció,  instal·lació  o  obra  per  a  la  qual  s’exigisca
l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent, s’haja obtingut o no la
dita llicència,  o per a la qual s’exigisca la presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, S’HAGEN PRESENTAT O NO, sempre que l’expedició de la
llicència o de l’activitat de control corresponga a l’Ajuntament de la imposició.
 

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior
podran consistir en:

A) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota classe de nova
planta.

B) Obres de demolició.

C) Obres en edificis o instal·lacions, tant aquelles que modifiquen la seua  
disposició interior com el seu aspecte exterior.

D) Alineacions i rasants.

E)  Obres  de  fontaneria,  clavegueram,  electricitat,  aigua  i  serveis  
complementaris en edificis o instal·lacions.

F) Obres en el cementeri, excepte les municipals.

G) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requerisquen 
llicència d’obra o urbanística.

No  s’hi  troben  subjectes  les  instal·lacions  de  maquinària  industrial  en  
centres fabrils, però si la part d’obra civil necessària per a la seua implantació.

3.  Està  exempta  del  pagament  de  l’impost  la  realització  de  qualsevol
construcció,  instal·lació  o  obra  de  què  siga  el  propietari  l’Estat,  les  comunitats
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autònomes o les entitats locals, que estant subjecta a l’impost, vaja a ser destinada
directament  a  carreteres,  ferrocarrils,  ports,  aeroports,  obres  hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seues aigües residuals, encara que la seua gestió
siga duta a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova
com de conservació.

4. Basant-se en el que estableix l’article 103.2.a) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, podran gaudir d’una bonificació de fins al 95%
en  la  quota  de  l’impost,  les  construccions,  instal·lacions  i  obres  que  siguen
declarades  d’interés  especial  o  utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies
socials,  culturals,  historicoartístiques  o  de  foment  de  l’ocupació  que  justifiquen
aquesta  declaració.  La  dita  declaració  li  correspondrà  al  Ple  de  la  corporació  i
s’acordarà,  amb la  sol·licitud  prèvia  del  subjecte  passiu,  pel  vot  favorable  de  la
majoria simple dels seus membres.

De caràcter social i cultural: les construccions, instal·lacions i obres el cost de
les  quals  siga  suportat  per  associacions  o  entitats  sense  ànim  de  lucre  i
administracions  públiques,  quan  es  referisquen  a  centres  educatius,  sanitaris,
sociosanitaris,  mediambientals  o  culturals,  per  concórrer  circumstàncies  socials,
culturals o historicoartístiques que justifiquen aquesta declaració.

De caràcter historicoartístic:

•Les construccions, instal·lacions o obres de rehabilitació de façanes que es
duguen a terme en el conjunt historicoartístic de la ciutat que s’hagen acollit a
les ajudes municipals establides amb aquesta finalitat o aquelles realitzades
en edificis catalogats que es troben fora del conjunt historicoartístic, però en
sòl urbà.

•Les construccions, instal·lacions o obres de rehabilitació que es duguen a
terme en el conjunt historicoartístic de la ciutat que s’acullen a l’Ordre del 27
de febrer de 1997, del conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transport,
sobre convocatòria àrees de rehabilitació i ajudes a actuacions públiques, en
relació amb la resolució del conseller de 22 de desembre de 1997 i obtinguen
la qualificació provisional corresponent. Tot això de conformitat amb l’acord
plenari de data 23-05-97. No obstant això, haurà d’efectuar-se l’ingrés en els
termes establits en l’article 4 fins que s’acredite l’obtenció de la qualificació
provisional;  i,  en  aquest  cas,  es  procedirà  a  la  devolució  de  la  quantitat
ingressada,  i  s’haurà  de  presentar  la  Qualificació  Definitiva  una  vegada
finalitzada l’obra.

•Les construccions, instal·lacions o obres en edificis no catalogats,  objecte
d’una  rehabilitació  integral  o  construcció  de  nova  planta,  situades  en  el
conjunt historicoartístic, que mantinguen íntegres, encara que rehabilitades,
les seues façanes.
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De  foment  de  l’ocupació:  les  construccions,  instal·lacions  o  obres  que
contribuïsquen  a  fomentar  l’ocupació,  de  conformitat  amb  l’expedient  que  amb
aquesta finalitat tramite el Ple de la Corporació.

Per a obtenir la bonificació a què es refereix aquest apartat, serà necessari
que siga sol·licitada pel subjecte passiu de la declaració d’especial interés o utilitat
municipal,  la  qual  cosa  haurà  d’efectuar-se  amb  la  sol·licitud  de  la  llicència
corresponent.

L’acord pel qual es concedisca o denegue la declaració d’especial interés o
utilitat municipal serà adoptat pel Ple i, en qualsevol cas, quedarà condicionada a
l’aprovació de la llicència municipal,  al  fet  que la seua realització s’ajuste al  que
estableix aquesta i a l’acreditació o obtenció de les qualificacions o actes exigibles
per  a  obtenir  la  dita  declaració;  i  quedarà  automàticament  sense  efecte,  sense
necessitat  d’un  nou  acord  en  contra,  tant  en  aquests  supòsits  com  en  els  de
caducitat de la llicència.

Les bonificacions a què es refereix aquest apartat, tindran caràcter provisional
mentre  que  l’Administració  Municipal  no  procedisca  a  comprovar  els  fets  i  les
circumstàncies que permeteren la seua obtenció i  es dicte  la liquidació definitiva
corresponent, s’aprove, si és el cas, l’acta corresponent de comprovació i vistiplau, o
transcórreguen els terminis establits per a la comprovació.

5. A l’empara del que es preveu en l’article 103.2.b) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, tindran dret a una bonificació de fins al 95%
sobre la quota de l’impost, les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic i
elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet
que s’acredite que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors
que disposen de l’homologació corresponent de l’Administració competent.  No es
concedirà  la  bonificació  quan  la  implantació  d’aquests  sistemes  siga  obligatòria
d’acord amb la normativa específica de la matèria.

Aquesta bonificació s’aplicarà exclusivament a la part de quota corresponent a
les  instal·lacions  destinades  estrictament  a  aquesta  finalitat.  Per  a  obtenir  la
bonificació, la persona interessada haurà d’aportar un desglossament del pressupost
de les obres, en què es determine raonablement el cost efectiu que representa la
construcció, instal·lació o obra a què es refereix aquest supòsit.

La  bonificació  s’aplicarà  a  la  quota  resultant  d’aplicar,  si  és  el  cas,  la
bonificació a què es refereix l’apartat 4 d’aquest article; i, en qualsevol cas, tindrà
caràcter provisional mentre l’Administració Municipal no procedisca a comprovar els
fets  i  les circumstàncies que permeteren la seua obtenció i  es dicte  la liquidació
definitiva corresponent, s’aprove, si és el cas, l’acta corresponent de comprovació i
vistiplau, o transcórreguen els terminis establits per a la comprovació.
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6. A l’empara del que es preveu en l’article 103.2.e) del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, tindran a una bonificació de fins al 90%, les
construccions,  instal·lacions  o  obres  que  afavorisquen  les  condicions  d’accés  i
habitabilitat dels discapacitats, excepte quan les dites construccions, instal·lacions o
obres siguen obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la part del pressupost de l’obra, construcció o
instal·lació  que  afavorisca  les  referides  condicions  d’accés  i  habitabilitat.  La
bonificació haurà de ser sol·licitada per les persones interessats en el moment de la
sol·licitud  de  la  llicència  d’obres,  i  hauran  d’incloure  en  el  projecte  tècnic  els
documents i  les garanties que determinen els serveis tècnics municipals,  amb la
finalitat  d’acreditar  el  compliment  de  les  condicions  requerides  per  a  aplicar  la
bonificació.  La bonificació s’aplicarà en la liquidació provisional  de l’impost,  si  bé
estarà  condicionada  al  compliment  efectiu,  en  l’execució  de  les  construccions,
instal·lacions o obres, de les previsions incloses en el projecte tècnic.

Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les
bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. En cap cas serà aplicable
aquesta bonificació quan la construcció, instal·lació o obra estiga subvencionada de
forma pública o privada.

    
Article 2. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones
físiques, persones jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que siguen propietaris de la construcció, instal·lació o
obra, siguen o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitze aquella.

Als  efectes  previstos  en  el  paràgraf  anterior,  tindrà  la  consideració  de
propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporte les despeses o el cost que
comporte la seua realització.

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

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

Article 3. Base imposable, quota i meritació.

1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per aquesta, amb aquesta finalitat, el cost
d’execució material d’aquella.
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No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit, les taxes,
preus  públics  i  la  resta  de  prestacions  patrimonials  de  caràcter  públic  local
relacionades,  si  és el  cas,  amb la  construcció,  instal·lació  o obra,  ni  tampoc els
honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre
concepte que no integre, estrictament, el cost d’execució material.

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

2.1. El tipus de gravamen general serà el 3,30 per 100.  Excepte per a obres i
instal·lació d’ascensors que serà l’1,5%, sempre que l’esmentada instal·lació no siga
obligatòria segons la normativa aplicable a la matèria, i es tracte d’habitatges amb
una antiguitat major o igual a 25 anys.

2.2. El tipus de gravamen per a les construccions, instal·lacions o obres que
s’executen en el conjunt historicoartístic de la ciutat serà el 2%, excepte per a locals
amb activitat econòmica situats a la planta baixa, que serà l’1,5 per 100. El conjunt
històric  artístic  de la  ciutat  i  la  seua delimitació  va  ser  declarat  pel  Reial  Decret
3945/1982, del 15 de desembre.

2.3. En el cas d’obres menors de reforma o reparació, que no requereixen
projecte tècnic, la base imposable a tenir en compte per a la pràctica de la liquidació
provisional, estarà constituïda per la suma dels índexs següents o mòduls establits
per a cada tipus d’obra a realitzar, inclosos en el quadre següent:

Concepte Mesurame
nt

P. Unitari
(€)

Total (€)

M² Reforma completa de cuina (mesurat en 
planta)

698,59

M² Reforma completa lavabo o bany 
(mesurat en planta)

967,75 

M² Demolicions, evacuació i transport a 
abocador

9,85

M² Neteja i reparació de teulades 43,25

M² Envans de rajola ceràmica revestida 51,20

M² Envans de plaques de cartó algeps 39,80

M² Pavimentació de gres, terratzo, marbre i 
fusta

33,20

M² Solera de formigó 15,35

M² Enrajolaments 37,20

M² Enlluïts interiors 17,30

M² Arrebossats de morter 14,60

M² Mur de blocs de formigó 28,70

Ml Tancament de tanca metàl·lica de 2 m 
d’alçària

16,10
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Concepte Mesurame
nt

P. Unitari
(€)

Total (€)

M² Fusteria exterior 272,70

Ud. Fusteria interior (portes de pas) 228,50

M² Pintura 4,90

M² Fals sostre d’escaiola 11,75

Ud. Inst. elèctrica habitatge fins a 160 m² 
(calcular %)

2.630,95

Ud. Inst. fontaneria habitatge fins a 160 m² 
(calcular %)

2.803,15

Altres...

En cas que no siga possible enquadrar la construcció, instal·lació o obra en
algun dels índexs o mòduls anteriors, la base imposable que es tindrà en compte per
a la liquidació provisional, estarà constituïda pel pressupost d’execució material. Tot
això  amb  la  reserva  de  practicar  la  comprovació  i  inspecció  administrativa
corresponent, i procedir a la liquidació definitiva.

3. L’Impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o
obra, encara que no s’haja obtingut la llicència corresponent o no s’haja presentat la
declaració responsable o comunicació prèvia corresponent. 

A  l’efecte  d’aquest  impost,  s’entendran  iniciades  les  construccions,
instal·lacions o obres, excepte prova en contra:

a) Quan haja sigut concedida la llicència municipal preceptiva, en la data en 
què siga retirada la dita llicència per part de la persona interessada o pel seu 
representant o, en cas que aquesta no siga retirada, als 30 dies de la data de 
l’acord d’aprovació d’aquesta.

b)  Quan,  trobant-se  en  tramitació  la  llicència  sol·licitada,  siga  concedit,  a
instàncies de la persona interessada, un permís provisional per a l’inici de les
obres de buidatge del solar o la construcció de murs amb contenció, en la
data en què siga retirat aquest permís per part de la persona interessada o el
seu representant; o, si no és retirat, al cap de 30 dies de la data de l’acord de
la seua concessió.

c)  Quan,  sense  haver-se  concedit  per  part  de  l’Ajuntament  la  llicència  
preceptiva ni el permís de l’apartat anterior, s’efectue per part del subjecte  
passiu qualsevol classe d’acte material o jurídic tendent a la realització de les 
construccions, instal·lacions o obres.

d) Quan es presente la declaració responsable o comunicació prèvia.
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Article 4t. Gestió.

1.  Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  d’aquest
Ajuntament una declaració tributària que haurà de contenir els elements tributaris
imprescindibles per a practicar la liquidació procedent. La dita declaració haurà de
ser presentada en el termini de 30 dies des que es concedisca la llicència d’obres o
urbanística preceptiva o des que s’haguera presentat la declaració responsable o
comunicació prèvia. En cas que no s’haguera sol·licitat, concedit o denegat encara la
dita llicència preceptiva o efectuat la declaració responsable o comunicació prèvia, el
termini per a la presentació de la declaració es computarà des de la data d’inici de la
construcció, instal·lació o obra.

En  ambdós  casos  es  practicarà  una  liquidació  provisional  a  compte,  i  es
determinarà  la  base  imposable  d’acord  amb  el  pressupost  presentat  per  les
persones interessades, visat pel col·legi oficial segons els índexs o mòduls fixats en
la  base  de  dades  de  construcció  elaborada  per  l’Institut  Valencià  de  l’Edificació
(IVE).

2.  A  la  vista  de  les  construccions,  instal·lacions  o  obres  efectivament
realitzades  i  del  seu  cost  real  efectiu,  l’Ajuntament,  mitjançant  la  comprovació
administrativa oportuna, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es
refereix l’apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del
subjecte passiu o reintegrant-li,  si  és el  cas,  la quantitat  que corresponga;  i  això
sense perjudici de les responsabilitats que es deduïsquen per les infraccions en què
puga haver incorregut el subjecte passiu.

3. En cas que la llicència d’obres o urbanística corresponent siga denegada, i
no s’haja efectuat la construcció, instal·lació o obra, els subjectes passius tindran
dret  a  la  devolució  de les quotes satisfetes.  Tindran dret  a  la  devolució  els  que
havent iniciat l’expedient mitjançant declaració responsable o comunicació prèvia no
hagen efectuat la construcció, instal·lació o obra. 

4.  No  obstant  el  que  s’ha  exposat  en  els  apartats  anteriors,  una  vegada
finalitzat el termini per a l’execució de l’obra atorgat en la llicència o indicat, si és el
cas, en la declaració responsable o comunicació prèvia, i amb independència de les
obligacions urbanístiques, els subjectes passius hauran d’aportar en el termini d’un
mes un certificat expedit pel tècnic director de l’obra, visat degudament pel col·legi
professional  o,  si  és  el  cas,  declaració  jurada  del  subjecte  passiu,  que  aquesta
s’adequa  en  tots  els  seus  extrems  a  la  llicència  atorgada,  a  la  declaració
responsable o a la comunicació prèvia, o, si és el cas, fent constar les modificacions
que  al  llarg  de  l’obra  s’hagen  realitzat  i  que  pogueren  haver  afectat  la  base
imposable de l’impost.

Article 5. Inspecció i recaptació
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La inspecció i recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les
disposicions dictades per al seu desplegament.

Article 6. Infraccions i sancions

En tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació  de  les  sancions  que  per  aquestes  corresponguen  en  cada  cas,
s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i desenvolupen.

Article 7. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  fer-ho  saber  a  l’Administració
Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta finalitat, sense
que el  canvi  de  domicili  produïsca efectes davant  de  l’Administració  fins  que es
presente l’esmentada declaració tributària. L’Administració podrà rectificar el domicili
tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 27 de maig de 2013 i  produirà efectes després de la seua
aprovació definitiva, i  una vegada s’haja publicat el seu text íntegre en el  Butlletí
Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 de la
Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent fins a la
seua modificació o derogació.
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2.2.  ORDENANÇA FISCAL  DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

De conformitat amb l’art. 59.2 del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix l’Impost
sobre  l’Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana,  que  s’exigirà
segons aquesta Ordenança.

Article 1. Fet imposable 

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

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

a) Negoci jurídic «mortis causa».
b) Declaració formal d’hereus «ab intestato».
c) Negoci jurídic «inter vivos», siga de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.

Article 2. Supòsits de no subjecció

1. No estan subjectes a aquest Impost l’increment de valor que experimenten els
terrenys que tinguen la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles.  En  conseqüència  amb  això,  està  subjecte  l’increment  de  valor  que
experimenten els terrenys que hagen de tenir la consideració d’urbans, a l’efecte del
dit Impost sobre Béns Immobles, amb independència  que estiguen o no inclosos
com a tals en el  Cadastre o en el  Padró. A l’efecte d’aquest impost, estarà, així
mateix, subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimenten els terrenys
integrats  en  els  béns  immobles  classificats  com de  característiques  especials  a
l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles.

2. No es produirà la subjecció a l’Impost en els supòsits d’aportacions de béns
i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor seu
i en recompensa d’elles es verifiquen i transmissions que es facen als cònjuges en
recompensa dels seus havers comuns.

Tampoc  no  es  produirà  la  subjecció  a  l’Impost  en  els  supòsits  de
transmissions  de  béns  immobles  entre  cònjuges  o  a  favor  dels  fills,  com  a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, siga quin siga el règim econòmic matrimonial.
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Exempcions i bonificacions

Article 3.

Estan exempts d’aquest Impost els increments de valor que es manifesten com a
conseqüència de:
    

a) La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud.

b)  La transmissió  de béns que trobant-se dins del  Conjunt  Històric  Artístic  de la
Ciutat  tinguen  una  antiguitat  superior  a  cinquanta  anys  i  estiguen  catalogats
urbanísticament  com  de  protecció  integral  o  superior  o  hagen  sigut  declarats
individualment d’interés cultural. Tot això de conformitat amb el que estableix la Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

c) Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost, la transmissió
de terreny i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini,  realitzades a  títol  lucratiu  per  causa de mort  a  favor  dels  descendents  i
adoptats,  els cònjuges, els ascendents i  els adoptants de l’habitatge habitual  del
causant.

d) Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost la transmissió
de terreny els adquirents de la qual la destinen a la construcció d’edificis de nova
planta d’habitatges de protecció oficial  o de preu taxat,  i  es troben ubicats en el
conjunt històric artístic de la Ciutat.

El  conjunt històric artístic de la Ciutat i la seua delimitació va ser declarat pel
Reial Decret 3945/1982, de 15 de desembre.

e) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost la transmissió
de terreny els  adquirents del  qual  el  destinen a la construcció  d’edificis de nova
planta d’habitatges de renda lliure que es troben ubicats en el conjunt historicoartístic
de la Ciutat.

Les  bonificacions  regulades  en  aquest  article  s’han  de  sol·licitar.  Perquè
produïsquen efecte les bonificacions de les lletres d) i e), haurà de fer-se constar en
l’escriptura  pública  d’adquisició  la  destinació  dels  terrenys  adquirits  i  sol·licitar  la
llicència urbanística o d’obres en el termini de 4 anys des de l’adquisició del terreny.
Si  complit  el  termini  de  quatre  anys,  no  se  sol·licitara  la  corresponent  llicència
d’obres, es reintegrarà a l’Administració Municipal l’import de la bonificació obtinguda
al seu dia, a més dels interessos de demora corresponents.

Els adquirents dels terrenys amb dret a sol·licitar bonificacions de les lletres
d) i e) han de ser necessàriament constructors o promotors, trobar-se al dia de les
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seues obligacions fiscals amb l’Administració Municipal i  tributar pel corresponent
epígraf de l’impost sobre Activitats Econòmiques.

Article 4.

Així mateix, estaran exempts d’aquest Impost els increments de valor corresponents
quan l’obligació de satisfer aquell recaiga sobre les persones o entitats següents:

a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanga
el municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de
dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les dites
entitats locals.

b) El Municipi de la imposició i la resta d’entitats locals integrades o en les
que s’integre el dit municipi, així com les seues respectives entitats de dret
públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l’Estat.

c) Les  institucions  que  tinguen  la  qualificació  de  benèfiques  o  de
beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió
Social  regulades en la  Llei  30/1995,  de  8  de  novembre,  d’Ordenació  i
Supervisió de les Assegurances Privades.

e) Els  titulars  de  concessions  administratives  revertibles  respecte  dels
terrenys afectes a aquestes.

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s’haja reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.

Article 5. Subjectes Passius
     

Tindran la condició de subjectes passius d’aquest impost.

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

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudi limitadors del domini, a títol onerós, el transmissor del terreny o la persona
que constituïsca el dret real de què es tracte.
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Article 6. Base Imposable

1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda per l’increment real del valor
dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i
experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

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

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

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i
cinc anys: 3,2% anual.

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu
anys: 3% anual.

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

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

Article 7.

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

En cap cas el període de generació podrà ser inferior a un any.
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Article 8. 

En  les  transmissions  de  terrenys,  el  valor  d’aquests  en  el  moment  de  la
meritació serà el  que es tinga determinat en el  dit  moment a l’efecte de l’Impost
sobre Béns Immobles.

Article 9. 

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini,
sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la
part del valor definit en l’article anterior que represente, respecte  d’aquest, el valor
dels referits drets calculats segons les regles següents:

A) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un
2 per 100 del valor cadastral del terreny per cada any de la seua duració, sense que
puga excedir del 70 per 100 del dit valor cadastral.

B) Si l’usdefruit fóra vitalici, el seu valor, en cas que l’usufructuari tinguera menys de
vint anys, serà equivalent al 70 per 100 del valor cadastral del terreny,  i  aquesta
quantitat es minorarà en un 1 per 100 per cada any que excedisca de la dita edat,
fins al límit mínim del 10 per 100 del valor cadastral expressat.

C) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o
superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del
terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per 100 del
valor cadastral del terreny usufructuat.

D) Quan es transmeta un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges expressats en
les lletres A),  B) i  C) anteriors s’aplicaran sobre el  valor  cadastral  del  terreny al
temps de la dita transmissió.

E) Quan es transmeta el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència
entre  el  valor  cadastral  del  terreny i  el  valor  de  l’usdefruit,  calculat  aquest  últim
segons les regles anteriors.

F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulte d’aplicar al 75 per 100 del
valor  cadastral  dels  terrenys  sobre els  quals es constituïsquen aquests  drets les
regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els
casos.

G)  En  la  constitució  o  transmissió  de  qualssevol  altres  drets  reals  de  gaudi
limitadors  del  domini  diferents  dels  enumerats  en  les  lletres  A),  B)  C),  D)  i  F)
d’aquest article i  en el  següent,  es considerarà com a valor d’aquests,  a l’efecte
d’aquest impost:
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a) El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fóra igual o major que el resultat
de la capitalització a l’interés bàsic del Banc d’Espanya de la seua renda o pensió
anual.

b) Aquest últim, si aquell fóra menor.

Article 10. 
      

En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un
edifici  o terreny o del dret a realitzar la construcció davall  del  sòl  sense implicar
l’existència d’un dret real de superfíie, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre
la  part  del  valor  cadastral  que  represente,  respecte  d’aquest,  el  mòdul  de
proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, a falta d’això, el que resulte
d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o
en subsòl i la superfície total o volum edificats una vegada construïdes aquelles.

Article 11.
      

En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’aplicarà
sobre la part del preu just que corresponga al valor del terreny.

Deute tributari

Article 12. Quota tributària

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen del 29%.

Article 13. Bonificacions en la quota

No es meritarà l’Impost sobre l’Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana
en  ocasió  de  les  transmissions  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  derivades
d’operacions  a  les  quals  resulte  aplicable  el  règim  especial  (de  les  fusions,
escissions, aportacions d’actius i canvi de valors), regulat en el capítol VIII del títol
VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, a excepció
de les relatives  a terrenys  que s’aporten a l’empara del  que preveu l’article  108
d’aquesta Llei, quan no es troben integrats en una branca d’activitat.

En la transmissió posterior dels mencionats terrenys s’entendrà que el nombre
d’anys  al  llarg  dels  quals  s’ha  posat  de  manifest  l’increment  de  valor  no  s’ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en el
capítol VIII del títol VIII.

Article 14. Meritació
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1. L’impost es merita:

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït,
entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del
domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

2.  A l’efecte del  que disposa l’apartat  anterior,  es considerarà com a data de la
transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic
i, quan es tracte de documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un
Registre Públic.

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

Article 15.

1. Quan es declare o reconega judicialment o administrativament per resolució ferma
que ha tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant
de la transmissió del terreny o de la construcció o transmissió del dret real de gaudi
sobre  aquest,  el  subjecte  passiu  tindrà  dret  a  la  devolució  de  l’impost  satisfet,
sempre que el  dit  acte  o  contracte  no li  haguera  produït  efectes  lucratius  i  que
reclame la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va quedar ferm,
entenent-se que hi ha efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen
d’efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil.
Encara  que l’acte  o  contracte  no haja  produït  efectes  lucratius,  si  la  rescissió  o
resolució es declarara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de
l’impost, no hi haurà lloc a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no
serà procedent la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou
subjecte a tributació. Com a tal acord mutu es considerarà l’avinença en acte de
conciliació i el simple assentiment a la demanda.

3.  En els actes o contractes en què hi haja alguna condició, la seua qualificació es
farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fóra suspensiva,
no es liquidarà l’impost fins que aquesta es complisca. Si la condició fóra resolutòria,
s’exigirà l’imposat des de després, a reserva, quan la condició es complisca, de fer
la devolució oportuna segons la regla de l’apartat 1 anterior.

Gestió de l’impost

Ordenances fiscals - 51 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

Article 16. Obligacions materials i formals

1. En les transmissions «inter vivos», constitució de drets reals de gaudi i donacions,
els  subjectes  passius  estan  obligats  a  presentar  autoliquidació  davant  de
l’Ajuntament d’Alcoi, dins dels 30 dies hàbils següents a aquell en què haja tingut lloc
el  fet  imposable,  i  a  ingressar  el  seu  import  dins  del  mateix  termini,  en  l’entitat
bancària que es designe per a això.

L’autoliquidació, que tindrà caràcter provisional, es practicarà en l’imprés que amb
aquesta finalitat  facilitarà aquest Ajuntament,  haurà de ser subscrita  pel  subjecte
passiu o persona que el represente i aquesta haurà d’acompanyar-se  d’una  còpia
simple del document notarial, judicial o administratiu en què conste l’acte o contracte
que origine la imposició, fotocòpia del DNI o NIF del subjecte passiu i còpia de l’últim
rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de la finca transmesa.

2. En les transmissions «mortis causa», els subjectes passius estaran obligats
igualment a presentar autoliquidació dins del termini de 6 mesos, a comptar des del
dia  de  la  defunció  del  causant,  acompanyada  de l’Escriptura  de Protocol·lització
d’Operacions  de  Particions,  o,  a  falta  d’això,  dertificat  de  defunció  del  causant,
inventari de béns i relació d’hereus amb els seus domicilis respectius, amb ingrés
dins del dit termini de l’import del deute resultant, i adjuntant també l’últim rebut de
l’Impost sobre Béns Immobles.

El  termini  anteriorment  assenyalat  podrà  prorrogar-se  fins  a  un  any,  a
sol·licitud dels subjectes passius, sempre que se sol·licite abans del venciment del
termini fixat en el paràgraf anterior, i en aquest cas s’entendrà tàcitament concedida
pel termini sol·licitat.

3.  L’Administració  Municipal  comprovarà  que  les  autoliquidacions  s’han
efectuat mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost i sense
que, per tant, puguen atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants de
les dites normes.

En  cas  que  l’Administració  Municipal  no  trobara  conforme  l’autoliquidació,
practicarà la liquidació definitiva i rectificarà els elements o dades mal aplicats i els
errors  aritmètics,  calcularà  els  interessos  de  demora  i  imposarà  les  sancions
procedents, si és el cas. Així mateix, practicarà de la mateixa manera liquidació pels
fets  imposables  continguts  en  el  document  que  no  hagueren  sigut  declarats.
Aquestes liquidacions definitives  es notificaran íntegrament  als  subjectes passius
amb indicació del termini d’ingrés i expressió dels recursos procedents.

Els subjectes passius podran instar de l’Administració Municipal la rectificació
de l’autoliquidació, i,  si és el cas, la restitució d’allò ingressat indegudament, una
vegada  presentada  aquesta  i  abans  d’haver  practicat  la  dita  administració  la
liquidació definitiva, o, a falta d’això, d’haver prescrit el dret de l’Administració per a
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determinar el deute tributari mitjançant liquidació definitiva, o el dret a la devolució de
l’ingrés indegut.

L’Administració Municipal podrà requerir als subjectes passius perquè aporten en el
termini  de 30 dies prorrogables per uns altres 15, a petició de l’interessat,  altres
documents que considere necessaris per a portar a cap la Liquidació definitiva de
l’impost.  Els  que no atenguen els  requeriments formulats dins d’aquests terminis
incorreran en la infracció tributària que correspon, d’acord amb el que disposa la Llei
General Tributària, per tal com els dits documents foren necessaris per a comprovar
la declaració i establir la dita liquidació.

Article 17.

Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb
indicació del termini d’ingrés i expressió dels recursos procedents.

Article 18.

Amb independència del que disposa l’apartat primer de l’article 17, estan igualment
obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis que els subjectes passius:

a)  En  els  supòsits  previstos  en  la  lletra  a)  de  l’article  6  d’aquesta  Ordenança,
sempre que s’hagen produït per negoci jurídic entre  vius, el donant o la persona que
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

b) En els supòsits previstos en la lletra b) del dit article, l’adquirent o la persona a
favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

Article 19.

Així mateix, els notaris estaran obligats a trametre a l’Ajuntament, dins de la primera
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents
per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguen fets, actes o
negocis  jurídics  que  posen  de  manifest  la  realització  del  fet  imposable  d’aquest
impost, a excepció dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a trametre,
dins  del  mateix  termini,  una  relació  dels  documents  privats  comprensius  dels
mateixos  fets,  actes  o  negocis  jurídics,  que  els  hagen  sigut  presentats  per  a
coneixement o legitimació de signautres. El que s’ha previngut en aquest apartat
s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establit en la Llei General
Tributària.

Article 20. Inspecció i recaptació
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La inspecció i recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que s’ha previngut
en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria,
així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.

Infraccions i sancions

Article 21.

En  tot  el  que es  refereix  a  la  qualificació  d’infraccions tributàries,  així  com a la
determinació  de  les  sancions  que  per  aquestes  corresponguen  en  cada  cas,
s’aplicarà el  règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la
complementen i desenvolupen.

Article 22. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de
l’Administració Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta
finalitat, sense que el canvi de domicili produïsca efectes enfront de l’Administració
fins  que  es  presente  l’esmentada  declaració  tributària.  L’Administració  podrà
rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius  mitjançant  la  comprovació
pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en
el Butlletí Oficial de la Província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener
de l’any 2009, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
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3.   TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS

3.1.  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  MUNICIPAL  PER
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I
ESTADES EN EL DEPÒSIT

NATURALESA

Article 1. De conformitat amb l’autorització concedida en l’article 57 del RD
Leg.  2/2004,  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals,  l’Ajuntament
d’Alcoi estableix l’exacció d’aquesta taxa per la prestació dels serveis de Retirada de
Vehicles en la via pública i estades en el depòsit d’aquests vehicles.

OBJECTE

Article 2. És objecte d’aquesta exacció la prestació del Servei Municipal de Grua per
la retirada de Vehicles indegudament estacionats a la via pública o que hagen sigut
abandonats pels seus propietaris i la prestació de l’esmentat servei a petició dels
propietaris o titulars dels vehicles.

També constitueix objecte del tribut la permanència o estada dels vehicles al Depòsit
Municipal, siga quina siga la seua causa.

Article 3.  Perquè el  Servei  de Retirada de Vehicles de la via  pública procedisca
sense  que  hi  haja  petició  de  l’interessat,  haurà  d’haver-se  incorregut  en  alguna
infracció del Codi de la Circulació vigent o de les ordenances municipals.

La meritació d’aquesta Taxa és independent de la sanció que puga imposar-se per
la infracció dels preceptes reguladors del trànsit.

FET IMPOSABLE

Article 4. L’obligació de contribuir naix per la prestació del Servei de Retirada
de  Vehicles  de  la  Via  Pública  o  per  la  permanència  d’aquests  en  el  Depòsit
Municipal.

SUBJECTE PASSIU

Article  5. Estan  obligats  al  pagament  d’aquesta  Taxa  en  concepte  de
Contribuents els propietaris dels vehicles als quals afecte la prestació dels serveis
municipals.
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Es  consideraran  substituts  del  contribuent  les  persones  que  utilitzen  o
conduïsquen de fet els vehicles afectats, o els que sol·liciten el seu depòsit, siguen
persones físiques, jurídiques o administracions.

BASE DEL GRAVAMEN

Article 6. Es prendrà com a base de la present exacció:

a) Tractant-se de la retirada de vehicles, cada servei prestat des de la via pública en
què es trobe fins al Depòsit Municipal.

b) Per la permanència o estada en el Depòsit  Municipal de Vehicles, cada dia o
fracció.

TARIFES

Article 7. Les tarifes que cal aplicar per a la liquidació d’aquesta Taxa seran
les següents:

TARIFES
a)  Enganxada sense retirada ni trasllat del vehicle al
Depòsit Municipal 

40,60 €

b)  Per  cada  servei  de  grua  que  es  presta  per  a
traslladar un        vehicle des de la via pública fins al
Depòsit Municipal:
b.1) Motocicletes i vehicles de dues rodes fins a 250 
c.c.

40,60 €

b.2) Resta de vehicles 83,95 €

Per cada dia o fracció de permanència del vehicle en el Depòsit Municipal, a
partir del següent a aquell en què es va produir l’ingrés: 8,60 €. En cas que l’ingrés
en el depòsit s’efectue a instància de part –embargaments judicials, administratius,
etc.– l’interessat, amb caràcter previ a l’ingrés del vehicle, haurà de depositar una
fiança de 239,50 € en la Tresoreria Municipal, que quedarà afecta als drets meritats
a favor de l’Administració per la permanència del vehicle en el depòsit.

Quan siga un organisme públic  que d’ofici  sol·licite  el  depòsit  del  vehicle,
quedarà exonerat  de  depositar  la  fiança,  sense perjudici  de la  seua condició  de
substitut del contribuent, que haurà d’ingressar la taxa en els termes establits en el
Reglament General de Recaptació.

QUOTES
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Article  8.  Les  quotes  resultants  de  l’aplicació  de  les  tarifes  a  les  bases
imposables, es meritaran diàriament en el  cas de permanències o estades en el
Depòsit de Vehicles. La quota diària serà irreductible, siga quin siga el  temps de
permanència.

Per l’arreplega i retirada de vehicles, la quota es meritarà per acte realitzat.

NORMES DE GESTIÓ

Article 9. En l’acte de l’entrega deL vehicle a qui acredite ser-ne el propietari o
titular, se li notificarà la liquidació de les taxes derivades per al seu pagament en el
mateix acte. La recaptació serà realitzada per l’encarregat del Depòsit Municipal de
Vehicles en el mateix moment de produir-se l’entrega, utilitzant-se rebuts-talonaris,
amb la deguda còpia o matriu,  que hauran de ser  controlats  degudament per la
Tresoreria  Municipal.  Mensualment,  el  cap  de  la  Policia  Municipal,  que  rebrà
diàriament les liquidacions efectuades, donarà compte a la Tresoreria Municipal de
la  recaptació,  i  entregarà  l’import  de  les  quotes  satisfetes  i  rebrà  la  justificació
pertinent.

Excepcionalment  i  quan  hi  concórreguen  circumstàncies  molt  qualificades,  la
liquidació podrà realitzar-se des de l’Administració Municipal de Tributs tot basant-se
en  les  dades  que  facilite  el  cap  de  la  Policia  Municipal.  Aquesta  classe  de
liquidacions  es  notificaran  reglamentàriament  als  interessats  i  es  recaptaran  de
conformitat amb les normes del Reglament General del Ram.

INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 10. En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com
de les sancions  que a aquestes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al
que disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.

Article 11. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de
l’Administració  Tributària  Municipal,  mitjançant  declaració  expressa  amb  aquesta
finalitat, sense que el canvi de domicili produïsca efectes enfront de l’Administració
fins  que  es  presente  l’esmentada  declaració  tributària.  L’Administració  podrà
rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius  mitjançant  la  comprovació
pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i no havent-se presentat al·legacions i/o
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al·legacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord d’aprovació inicial,
i una vegada haja sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a
aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
Última modificació de l’Ordenança: aprovada provisionalment per 
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de 
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Artícles
modificats:

Els articles 5, 7 i la Disposició Final.
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3.2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE CEMENTERI

FONAMENT I NATURALESA

Article 1. De conformitat amb el que disposa l’art. 57 del RD Leg. 2/2004, Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la  Taxa
per prestació de serveis de cementeri que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

OBJECTE

Article 2. Constitueix l’objecte d’aquesta exacció la prestació dels serveis del
Cementeri,  així  com  la  possessió  o  qualsevol  classe  d’utilització  de  les  seues
instal·lacions.

FET IMPOSABLE

Article 3.  Està determinat per la prestació dels serveis i  per la utilització o
concessió de les instal·lacions del Cementeri Municipal.

L’obligació de contribuir naix:

a) En les concessions, des de la seua autorització.
b) En la prestació de serveis, quan se sol·liciten.

SUBJECTE PASSIU

Article 4. Estan obligats al pagament de les taxes establides en aquesta Ordenança:

a) En la concessió de nínxols, sepultures o terrenys, els sol·licitants.
b) En la prestació dels serveis, els sol·licitants d’aquests serveis i, subsidiàriament,
els titulars de les sepultures i drethavents.
c) En les transmissions, els adquirents.

BASE IMPOSABLE

Article 5. Es considera com a base d’aquesta exacció cada unitat de servei a utilitzar 
segons la seua naturalesa.

TARIFES
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Article 6. La tarifa aplicable per a la liquidació d’aquesta Taxa serà la següent:

TARIFES
1. TAXA PER INHUMACIONS O EXHUMACIONS:

2014

Inhum. Exhum. Les dues
En hipogeu i panteó tipus 340,04 € 357,06 € 399,56 €
En panteó tipus nínxol 324,67 € 324,67 € 365,57 €
En fossa nínxol 314,57 € 314,57 € 357,07 €
En nínxol 102,03 € 119,02 € 127,52 €
En rasa distingida o 
especial

293,02 € 322,32 €
351,52 €

En rasa comuna 59,50 € 0,00 € 0,00 €
Columbari 55,25 € 63,77 € 68,03 €

Per raons tècniques i de seguretat, queden suprimides les inhumacions en les
altures superiors (lletres A i B) en panteons i hipogeus. Només es permetrà la seua
utilització per a restes i urnes de cendres procedents d’incineració. Les concessions
que estiguen en vigència, seran compensades per aquesta restricció amb el servei
gratuït de trasllat de restes des de C i D a A o B dins del mateix panteó o hipogeu.

1.1. TAXA PER
INHUMACIONS O

EXHUMACIONS DE

2014

Inhum. Exhum.

En hipogeu i panteó tipus 
cambra

170,02 € 178,52 €

En panteó tipus nínxol 162,34 € 162,34 € 

En fossa nínxol 157,27 € 157,27 €

En nínxol 63,85 € 59,51 €

En rasa distingida o especial 146,51 € 161,16 €
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Podrà utilitzar-se com a compensació a aquesta taxa la cessió o renúncia a la
concessió de nínxols antics.  El  valor del  nínxol  serà estimat pel  tècnic municipal
corresponent en atenció a l’antiguitat, lloc i pati.

Aquests imports només regeixen per als nínxols de menys de 20 anys que ja
han sigut cedits a l’Ajuntament. Els titulars de nínxols buits que desitgen cedir els
seus drets a l’Ajuntament, quedaran incorporats a una llista de nínxols a disposició
dels  ciutadans  interessats.  Quan  algun  usuari  desitge  adquirir  alguna  de  les
concessions cedides, satisfarà l’import corresponent d’acord amb l’antiguitat, altura i
pati, per a la qual cosa serà preceptiu l’informe del tècnic municipal corresponent, i
l’abonament d’una taxa del 15% que l’adquirent abonarà per la transmissió (vegeu
punt 12). 

El  cedent  percebrà  l’import  del  preu  quantificat  pel  tècnic  municipal
corresponent.

Segons disponibilitat existent. 
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3. CÀNON PER CONCESSIÓ DE NÍNXOLS CEDITS A
L’AJUNTAMENT PER ANTICS TITULARS

2014

Classe A 44,19 €

Classe B 222,76 €

Classe C 671,64 €

Classe D 403,61 €

Classe E 63,77 €

4. CÀNON PER CONCESSIÓ DE RASES 2014

Rasa distingida 2.184,91 € 

Especial 2.184,91 €

5. CÀNON PER CONCESSIÓ DE COLUMBARIS 2014

A, B, C, D 203,94 €

6. CÀNON PER CONCESSIÓ DE TERRENYS PER A 2014

CONSTRUCCIÓ DE PANTEONS PER M2 765,14 €

  

7. CÀNON PER CONCESSIÓ DE TERRENYS PER A 2014

CONSTRUCCIÓ D’HIPOGEUS 4.250,79 €
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Segons disponibilitat existent.

La col·locació i  retirada de làpides seran per compte del concessionari.  La
taxa unitària per la seua tramitació administrativa serà de 15,23 € en ambdós casos.

Retirada  i  col·locació  del  tauler  en  rasa-nínxol  per  part  de  la  grua  de
l’Ajuntament l’import serà de 350,00 €.

11. TAXA PER REPARACIÓ DE LATERALS O PECES 
SOLTES
DE LES DIFERENTS SEPULTURES 

2014

16,05 €

12. TRANSMISSIÓ DE NÍNXOLS I SEPULTURES: 2013
Entre pares, fills i cònjuges: 10%
Altres 15%

13. PRÒRROGA DE CONCESSIONS: 2014
Del cànon vigent de la concessió prorrogada 30%

Els  percentatges esmentats  s’aplicaran sobre  les  quotes  establides  en els
punts  anteriors d’aquest article,  segons  siga  procedent.  En  els  supòsits  de
soterraments en galeries subterrànies, el percentatge anterior es calcularà sobre el
75% dels valors de l’epígraf 2, i s’assimilen les classes D i E.
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8. CÀNON PER CONCESSIÓ D’HIPOGEU 2014

CONSTRUÏT 10.201,95 € €

9. CÀNON PER CONCESSIÓ DE RASES NÍNXOL EIXAMPLE
2014

6.275,98 €

10. TAXA PER COL·LOCACIÓ LÁPIDES
2014

a) En hipogeu i panteó tipus cambra 165,56 €
b) En panteó tipus nínxol 82,78 €
c) En rasa-nínxol:
c.1 muntatge complet 160,58 €

2014
13. UTILITZACIÓ CAMBRES FRIGORÍFIQUES A PETICIÓ
DE LA PERSONA INTERESSADA

8,48 €
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MERITACIÓ DE QUOTES

Article 7. El pagament de les taxes establides en aquesta Ordenança serà
sempre previ a l’atorgament de la concessió o a la prestació dels serveis, així com a
l’autorització de les transmissions.

NORMES DE GESTIÓ

Article 8. Sense contingut.

Article 9. Sense contingut.

Article  10.  La  gestió  de  les  taxes  regulades  en  aquesta  Ordenança
correspondrà al  Sr.  Administrador  del  Cementeri.  Les liquidacions hauran de ser
intervingudes degudament i  el  seu import  ingressat en forma reglamentària en la
Tresoreria Municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança ha sigut aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 23 de desembre de 2013 i produirà efectes una vegada s’haja
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el
termini assenyalat en l’article 65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim
Local, i començarà a aplicar-se, si és el cas, a partir del dia 1 de gener de 2014, i es
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació.
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14. FORN INCINERADOR 2014
14.1.  Incineració 516,64 €
14.1.1. Incineració restes fins a 3 cossos 203,00 €
14.1.2. Incineració de 3 a 5 cossos 304,50 €
14.1.3. Incineració de 5 a 7 cossos (Si es considera que pel
volum dels cossos no hi caben tantes unitats, es 
realitzaran en dues incineracions)

406,00 €
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3.3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA I RESIDUS SÒLIDS URBANS

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

Fent ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució i
per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19 del RD Leg. 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix  la  “TAXA  PER  LA  RECOLLIDA,  TRACTAMENT  I  TRANSPORT  DE
BROSSA”, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen
al que preveu l’art. 57 del citat RD Leg. 2/2004.

Article 2n. FET IMPOSABLE

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del Servei, de recepció
obligatòria, en els termes següents:

1.1. De recollida de brossa domiciliària i residus sòlids urbans d’habitatges,
allotjaments o qualssevol locals o establiments existents al terme municipal.

1.2. De transport a abocador o planta de transformació i tractament de brossa
domiciliària i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments o qualssevol locals o
establiments existents al terme municipal.

Amb aquesta  finalitat,  es  consideraran brossa domiciliària  o  residus sòlids
urbans les restes i residus d’alimentació i detritus procedents de la neteja normal
d’habitatges,  allotjaments,  locals  i  establiments  referits  en  l’apartat  anterior.
S’exclouen  d’aquest  concepte  els  residus  de  tipus  industrial,  enderrocs  d’obres,
detritus humans,  matèries  i  materials  contaminats,  corrosius,  perillosos,  o  que la
recollida  o  abocament  dels  quals  exigisca  l’adopció  de  mesures  higièniques
especials, profilàctiques o de seguretat.

2. Queda prohibit l’abandó, abocament o eliminació incontrolada de residus en
tot  el  territori  municipal,  i  els seus posseïdors estan obligats a entregar-los a un
gestor de residus per a la seua valoració o eliminació.

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que tinguen a la
seua disposició, que ocupen o utilitzen les “unitats de local” ubicades en els llocs,
places, carrers o vies públiques en què es preste el servei, ja siga a títol de propietari
o d’usufructuari, habitacionista, arrendatari, o, fins i tot, de precari.
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2.  Tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu,  substitut  del  contribuent,  el
propietari  dels  habitatges  o  locals,  que  podrà  repercutir,  en  tot  cas,  les  quotes
satisfetes sobre els usuaris d’aquelles, beneficiaris del servei.

3.  Els  subjectes  passius  estan  obligats  a  comunicar  a  l’Administració  els
canvis de titularitat o ús que es produïsquen en els immobles en el termini de dos
mesos des que tinga lloc la dita modificació. Queden igualment obligats a efectuar la
comunicació  anterior  els  que  a  conseqüència  del  canvi  de  titularitat  o  ús  dels
immobles adquirisquen la condició de subjectes passius.

Article 4t. RESPONSABLES

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu,
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereix l’article 42 de la Llei General
Tributària.

2.  Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i  els
síndics,  interventors  o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General
Tributària.

Article 5é. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

1. EXEMPCIONS

1.1.  Ja  que  la  recepció  del  servei  és  obligatòria  i  es  merita  amb la  seua
prestació, només n’estaran exempts els subjectes passius titulars d’aquelles “unitats
del local” que no estiguen, des d’un punt de vista material, en condicions d’utilitzar el
servei públic pel qual s’exigeix la Taxa, els quals hauran de justificar aquesta situació
des de l’inici del període impositiu corresponent fins al mes següent en què finalitze
el període voluntari de pagament. La sol·licitud d’exempció fora del termini establit
donarà lloc a la seua denegació.

Igualment  estaran  exempts  del  pagament  de  la  taxa  els  que  manquen
absolutament  de  mitjans  econòmics i es  troben  en  una  situació  de  precarietat
familiar.  Es considerarà que es troben en la situació anterior els que consten en
aquesta situació en els arxius del Departament de Benestar Social que una vegada a
l’any, en la primera quinzena de gener, en trametrà a l’Administració de Tributs la
llista corresponent.

Tot  això  sense  perjudici  de  les  comprovacions que realitze  l’Administració
Tributària. En cap cas seran beneficiaris de l’exempció els que siguen titulars d’un
altre bé immoble que no siga el de la residència habitual familiar en un percentatge
igual o superior al 50%, o altres signes externs que manifesten capacitat econòmica,
per la qual cosa es tramitarà, en aquest cas, l’expedient contradictori corresponent. 
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Els  beneficiaris  no  hauran  de  tenir  dubtes  pendents  amb  l’administració
municipal.  El  falsejament  o  ocultació  de  la  vertadera  capacitat  econòmica  del
subjecte passiu constitueix una infracció tributària greu.

1.2. N’estan exempts els trasters dels habitatges. No es consideraran trasters
aquells locals que tinguen accés directe a la via pública o aquells als quals se’ls
done una utilitat diferent de la pròpia d’un traster.

2. BONIFICACIONS

2.1.  S’estableix  una bonificació  del  2% de la  quota a favor  dels  subjectes
passius  que domicilien  el  seu deute  en una entitat  financera.  Serà  procedent  la
concessió de la bonificació quan el sol·licitant es trobe al corrent en el pagament de
quotes d’exercicis anteriors.

Aquesta bonificació s’aplicarà amb caràcter anual sempre que no es realitze
la devolució del  rebut  per part  de l’entitat  bancària on figure la domiciliació,  i  en
aquest cas es perdrà automàticament el dret a la bonificació.

Tindran dret a una bonificació del 5% de la quota dels rebuts dels padrons de
Vehicles, Guals i Brossa aquells subjectes passius que tinguen domiciliats tots els
rebuts associats al seu número d’identificació fiscal i autoritzen el seu càrrec conjunt
el dia 10 de març, o següent dia hàbil, de cada any, i sempre que almenys un dels
rebuts acumulats siga de la Taxa de la Brossa.

La sol·licitud de bonificació del 5% i la domiciliació consegüent dels rebuts
haurà de presentar-se fins al 15 de gener del període impositiu en què haja d’aplicar-
se.

L’aplicació  d’aquesta  bonificació  (5%) absorbirà,  si  és  el  cas  a  la  del  2%
regulada en aquesta Ordenança Fiscal, sense que es puguen acumular.

Article 6é. QUOTA TRIBUTÀRIA

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per “unitat de local”, que
es determinarà d’acord amb la naturalesa i destinació dels immobles.

2. Amb aquesta finalitat, s’aplicarà la quota anual següent:

TARIFES 2015

A. Habitatges, oficines, despatxos i similars 88,84 €
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TARIFES 2015

B. Habitatges 26,65 €

C1 Indústries, tallers i similars fins a 100 m2 91,91 €

C2 Indústries, tallers i similars  de més 100 a 150 m2 110,00 €

C3 Indústries, tallers i similars  de més 150 a  200 m2 128,65 €

C4 Indústries, tallers i similars  de més 200 a 500 m2 186,85 €

C5 Indústries, tallers i similars més grans de 500 m2 245,05 €

D1. Comerços i similars fins a 100 m2 91,91 €

D2. Comerços i similars de 101 m2 a 150 m2 110,00 €

D3. Comerços i similars de 151 m2 a 200 m2 128,65 €

D4. Comerços i similars de 201 m2 a 300 m2 186,85 €

D5. Comerços i similars de més de 300 m2 245,05 €

E1. Bars, restaurants, pubs, menjars preparats i similars fins a 
200 m2 310,96 €

E2. Bars, restaurants, pubs, discoteques, sales de festa i 
similars de 201 m2 a 300 m2 888,44 €

E3. Bars, restaurants, pubs, discoteques, sales de festa i 
similars de més de 300 m2 1.066,13 €

F1. Col·legis i similars 128,82 €

F2. Acadèmies i associacions sense bar obert al públic i similars
de més de 150 m2 

128,82 €

F3. Associacions locals sense ànim de lucre sense bar obert al 
públic fins a 150 m2 88,84 €

G1. Cases rurals i campaments 300,00 €

G2. Hotels i residències 644,12 €

G3. Instal·lacions sanitàries i esportives 533,07 €

G4. Cinemes i teatres 533,07 €

G5. Oficines bancàries i similars 533,07 €

H. Aparcaments privats, locals accessoris i similars 51,09 €

I. Aparcaments públics i similars 213,23 €
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TARIFES 2015

K. Grans superfícies de més de 150 m2: supermercats, 
hipermercats i llotges especialment de caràcter alimentari. 
Comerços i similars situats en centres comercials 

888,44 €

L. Disseminats: habitatges i similars en urbanitzacions i nuclis 
consolidats de població fora del nucli urbà. 

77,20 €

M. Exempts. 0,00 €

M1. Exempts “Benestar Social” 0,00 €

N. Altres 0,00 €

O. Disseminats: no inclosos en l’apartat L.
35,54 €

La tarifa B) resultarà d’aplicació a aquells contribuents que complisquen els
requisits següents:

1. Que l’habitatge per al qual se sol·licita l’aplicació de la tarifa B), siga la
seua residència habitual.

2. Que la persona titular, el seu cònjuge o qualsevol de les persones que
formen part de la unitat familiar no siguen titulars d’un altre immoble, ni
de capitals o actius financers invertits que siguen superiors a 18.000,00
€, i així es desprenga de l’última declaració de renda. S’entén que una
persona és propietària d’un segon immoble quan és titular del 50% o
més de la seua propietat.

3. Que  els  ingressos bruts  de  la  unitat  familiar  per  tots  els  conceptes
siguen inferiors a 12.000 €. I així es desprenga de l’última declaració de
renda. S’entendrà  que  componen  la  unitat  familiar  totes  aquelles
persones que habiten en l’habitatge al llarg del període impositiu, amb
independència del parentiu existent entre ells.

4. L’aplicació de la tarifa B) tindrà caràcter anual i és necessari que se
sol·licite. S’haurà de sol·licitar de l’1 d’octubre al 30 de novembre de
cada any.

Es tramitaran al mateix temps i en un sol procediment aquesta bonificació i
l’exempció en el primer tram del subministrament d’aigua potable a domicili regulat
en  l’article  3r  de  l’ordenança  corresponent  a  la  prestació del  servei  de
subministrament d’aigua potable a domicili i l’ajuda familiar regulada en el reglament
d’ajudes econòmiques per a les famílies en situació de precarietat econòmica per a
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coadjuvar  al  pagament  de  les  obligacions, càrregues,  serveis  i  subministraments
bàsics de la llar familiar. En aquest últim cas amb les peculiaritats pròpies de les
subvencions. 

L’aplicació de la tarifa B) a les unitats familiars en què es troben tots els seus
membres jubilats per haver arribat a l’edat legal de jubilació o trobar-se en situacions
assimilables que impedisquen l’exercici de qualsevol treball. Es concediran per temps
indefinit,  mentre  es  mantinguen  les  circumstàncies  que  van  donar  lloc  al  seu
atorgament, sense perjudici que puguen ser requerits per l’Administració en qualsevol
moment perquè acrediten les circumstàncies que donen dret a l’aplicació de la tarifa
B). Els subjectes passius estan obligats a comunicar a l’Administració l’alteració de
les circumstàncies econòmiques que van donar lloc a l’aplicació de la tarifa B). Quan
canvien d’habitatge desapareixerà l’aplicació de la tarifa B), i l’hauran de sol·licitar
novament.

Per a tenir dret a les bonificacions potestatives de l’article 74 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,  regulades  en  aquesta  Ordenança,  l’obligat
tributari no haurà de tenir rebuts pendents en l’Administració Municipal, llevat que els
deutes pendents estiguen suspesos, ajornats o fraccionats d’acord amb Llei.

El falsejament o l’ocultació de la vertadera capacitat econòmica de subjecte
passiu constitueix una infracció tributària greu.

5. A  les  sol·licituds  s’haurà  d’acompanyar  preceptivament  la
documentació següent:

 La declaració de renda corresponent a l’últim exercici fiscal el termini
de presentació de la qual haguera finalitzat.

 L’autorització a l’administració municipal per a verificar les dades del
sol·licitant  de  l’agència  estatal  tributària,  del  cadastre  immobiliari  o
arxius  públics  que  puguen  ser  rellevants  a  l’efecte  d’aquesta
bonificació.

 Fotocòpia del DNI.

La tarifa F3) serà d’aplicació a aquelles associacions que complisquen els
requisits següents:

1. Que es tracte d’associacions locals sense ànim de lucre inscrites en el
Registre  Municipal  d’Associacions  i  amb  tota  la  documentació
actualitzada en l’esmentat registre en l’any actual, amb un local de fins
a 150 m2.
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2. Que l’associació local  sense ànim de lucre no siga titular  d’un altre
local a Alcoi, i que no tinga patrimoni. 

3. L’aplicació de la tarifa F3) s’haura de sol·licitar necessàriament i podrà
sol·licitar-se dins dels dos primers mesos de l’exercici en què haja de
produir efecte.

L’aplicació de la tarifa F3) a les associacions locals sense ànim de lucre es
concedirà per  temps indefinit,  mentre es mantinguen les circumstàncies que van
donar  lloc  al  seu  atorgament,  sense  perjudici  que  puguen  ser  requerits  per
l’Administració en qualsevol moment perquè acrediten les circumstàncies que donen
dret a l’aplicació de la tarifa F3). Les dites associacions estan obligades a comunicar
a l’Administració l’alteració de les circumstàncies econòmiques que van donar lloc a
l’aplicació de la tarifa F3). Quan canvien de local desapareixerà l’aplicació de la tarifa
F3) i hauran de sol·licitar-la novament.

Serà procedent la denegació de l’aplicació de la tarifa F3) quan l’associació
sol·licitant tinga pendents de pagament quotes d’exercicis anteriors.

El falsejament o ocultació de la vertadera capacitat econòmica del subjecte
passiu constitueix una infracció tributària greu.

4. A  les  sol·licituds  s’haurà  d’acompanyar  preceptivament  la
documentació següent:

 Fotocòpia del document d’identificació tributària utilitzat a Espanya per
a  les  dites  associacions,  que  garantisca  el  codi  de  garanties  de
seguretat.

 Certificat de Béns Cadastrals.

No  obstant  això,  l’últim  punt  se  substituirà  per  la  cessió  de  les  dades
necessàries per a determinar la manca de patrimoni de l’associació, a l’efecte de
l’aplicació de la tarifa F3) a través de les Administracions Tributàries i a través de la
Direcció General de Cadastre.

Les tarifes M) i N) es fan constar a l’efecte de control en Padró.

Serà aplicable la  tarifa  O) en aquells  supòsits  en què s’estime l’expedient
tramitat  amb  aquesta  finalitat,  per  complir-se  exclusivament  el  fet  imposable
configurat en el punt 1.2. de l’article 2 d’aquesta Ordenança.

Estant prohibit, segons la Llei de Residus, l’abandó, abocament o eliminació
incontrolada de residus en tot el  terme municipal, els posseïdors d’aquests estan
obligats a entregar-los a un gestor de residus per a la seua valoració o eliminació.
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Aquest servei és prestat per l’Ajuntament d’Alcoi, llevat que s’acredite expressament
la utilització dels serveis d’un altre gestor degudament autoritzat.

Sent la tarifa més beneficiosa per al contribuent, l’Administració podrà aplicar-
la d’ofici.

A l’efecte de la tarifa H), s’entén per locals accessoris d’activitats comercials i
industrials aquells locals destinats a magatzems en què no s’exercisca directament
l’activitat,  i  no disposen de personal  destinat  a  aquests,  ni  dispensant  atenció al
públic, i que constituïsquen unitats constructives distintes i separades del local en
què s’exercisca l’activitat principal a què serveixen com a magatzem.

A l’efecte de la tarifa I), s’entendrà per aparcament públic aquell en què el seu
ús s’haja cedit a tercers, distints del propietari, mitjançant contraprestació.

La  superfície  computable,  en  aquelles  tarifes  de  què  forme  part  el  dit
paràmetre, serà la construïda a l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles.

Article 7é. MERITACIÓ I COBRANÇA

La taxa pel servei de recollida domiciliària de brossa o residus sòlids urbans
es merita per primera vegada en el  moment en què se sol·licite la prestació del
servei,  o  quan  es  preste  efectivament  el  servei.  En  aquest  segon  supòsit,
l’Ajuntament  procedirà  a  donar  d’alta  d’ofici  l’interessat  i  l’inclourà  en  el  padró
cobrador corresponent.

Per tractar-se d’una taxa de meritació periòdica, aquesta tindrà lloc el dia 1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en el
supòsit d’inici o cessament definitiu en què la quota es prorratejarà per semestres
naturals, inclòs el de la data d’inici o cessament.

Quan  es  conega,  ja  d’ofici  o  per  comunicació  dels  interessats,  qualsevol
variació  de  les  dades  que  figuren  en  el  padró,  es  realitzaran  les  modificacions
oportunes, que produiran efectes a partir del període de cobrança següent al de la
data en què es tinga coneixement d’aquella. 

Anualment es formarà i  aprovarà un Padró en què figuraran els subjectes
passius afectats  i  les quotes respectives  que es liquiden per  aplicació  d’aquesta
Ordenança, el qual serà exposat al públic durant un termini de quinze dies a l’efecte
del  que  disposa  l’art.  14  del  RD  Legislatiu  2/2004.  Els  subjectes  passius  tenen
l’obligació de declarar  les dades necessàries per  a  la  liquidació de la  Taxa i  de
facilitar l’activitat inspectora. La recaptació de les quotes es realitzarà per períodes
anuals.
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Article 8. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de posar-ho  en  coneixement  de
l’Administració Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta
finalitat, sense que el canvi de domicili produïsca efectes davant de l’Administració
fins  que  es  presente  l’esmentada  declaració  tributària.  L’Administració  podrà
rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius  mitjançant  la  comprovació
pertinent.

Article 9. Qualsevol  infracció d’aquesta Ordenança constituirà una infracció
tributària  simple,  llevat  que  es  trobe  tipificada  per  la  Llei  General  Tributària  o
normativa concordant com a greu o molt greu; tot això amb independència de les
infraccions que siguen procedents, si és el cas, d’acord amb la Llei de Residus.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i com que no s’han presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial, i entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016.

Aprobació:
acord del  Ple del  dia  26 d’octubre de 2015 i  elevada a definitiva
d’acord amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250 de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

L’article 5 i la Disposició Final.
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3.4.  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  D’ENSENYAMENT  AL
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE BELLES ARTS

NATURALESA

Article 1. De conformitat amb el que preveuen els articles 15 a 19, 20 a 27 i 57

del RD Leg. 2/2004, Text Refós de la Llei  Reguladora d’Hisendes Locals, aquest

Ajuntament  estableix  la  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI

D’ENSENYAMENT AL CONSERVATORI DE MÚSICA I  DANSA I  DE L’ESCOLA

MUNICIPAL DE BELLES ARTS, que es regirà per aquesta Ordenança.

FET IMPOSABLE

Article 2. L’objecte d’aquesta Taxa és la prestació de serveis docents així com

la utilització pels alumnes de les distintes instal·lacions del Conservatori de Música i

Dansa o Escola de Belles Arts.

Article  3. L’obligació  de  pagar  naix  per  la  inscripció  dels  alumnes  en  la

matrícula escolar i per la sol·licitud dels diversos serveis regulats en la tarifa.

SUBJECTES PASSIUS

Article  4. Estan  obligats  al  pagament  de  la  taxa  regulada  en  aquesta

Ordenança  els  alumnes  i,  quan  siguen  menors  d’edat,  els  seus  pares,  tutors  o

representants legals.

TARIFES

Article 5. Les tarifes aplicables són les següents:
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ENSENYAMENTS DE MÚSICA

ENSENYAMENTS DE LOE

1.1. ENSENYAMENTS ELEMENTALS

1.1.1
.

MATRÍCULA curs complet per assignatura 35,11 €
1.1.2

.
MATRÍCULA per assignatura pendent. 42,15 €

1.1.3
.

MATRÍCULA repetició curs, per assignatura 45,64 €
1.1.4

.
Prova per a l’obtenció del Certificat de superació del Grau 
Elemental de Música

52,38 €
1.1.5

.
Prova d’accés al Grau Mitjà 52,38 €

1.1.6
.

Quota trimestral per curs (d’octubre a juny) 45,00 €

1.2. ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

1.2.1. MATRÍCULA curs complet, per assignatura 52,68 €
1.2.2. MATRÍCULA per assignatura pendent 63,19 €
1.2.3. MATRÍCULA repetició de curs, per assignatura 68,16 €
1.2.4. Quota trimestral per curs (d’octubre a juny) 60,00 €

2.
CURSOS ESPECIALS MONOGRÀFICS I POSTGRAUS,

PER CADA CURS:
2.1. Fins a 30 hores 108,53 €
2.2. De 30 a 60 hores 217,03 €
2.3. Més de 60 hores 434,10 €

3.
SERVEIS GENERALS

3.1.
Certificats oficials, cada un

3.1.1
.

Amb una antiguitat de fins a 5 anys naturals 3,70 €

3.1.2
.

Anteriors a 5 anys naturals 5,60 €

3.2. Obertura d’expedient 19,01 €

3.3. Expedient o renovació de la targeta d’identitat 4,09 €

3.4. Trasllat d’expedient o matrícula viva 19,01 €

3.5. Expedició llibre d’escolaritat 3,59 €
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ENSENYAMENT DE DANSA

1. ENSENYAMENTS DE LOE

1.1.  ENSENYAMENT ELEMENTAL

1.1.1. Curs complet, per assignatura 44,11 €

1.1.2. Per assignatura pendent 70,57 €

1.1.3. Repetició curs, per assignatura 52,91 €

1.1.4. Quota trimestral per curs (d’octubre a juny) 45,00 €

1.1.5. Prova específica per a l’obtenció directa del 
Certificat d’ensenyaments elementals de dansa

52,38 €

2. CURSOS ESPECIALS (NO OFICIAL)

2.1. Preparatori: 145,36 €

2.2. Curs Ampliació d’Estudis - CADE

2.2.1. Per curs complet CADE 189,47 €

2.2.2. Quota trimestral per curs de CADE (d’octubre a juny) 60,00 €

3. SERVEIS GENERALS

3.1. Obertura d’expedient 18,01 €

3.2. Expedició o renovació de la targeta d’identitat
3,87 €

3.3. Trasllat d’expedient o matrícula viva 18,01 €

3.4.
Certificats oficials, cada un:

3.4.1
.

Amb antiguitat de fins a 5 anys naturals 3,70 €

3.4.2
.

Anterior a 5 anys naturals 5,60 €
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ENSENYAMENTS DE BELLES ARTS

MATRÍCULA

Dibuix i pintura 84,44 €

Plàstica 69,05 €

Famílies  nombroses,  membres  de  famílies  monoparentals,  jubilats,
pensionistes, majors de 65 anys i persones aturades:

- Tindran una bonificació del 50% en totes les tarifes, incloses les del carnet
i obertura d’expedient.  Se n’exceptuen les quotes trimestrals.

Alumnes becats en el Conservatori de Música:

-Tindran dret a beca els alumnes pertanyents a bandes de música, Orquestra
Simfònica i Orquestra de Pols i Plectre, sempre que estiguen en actiu; alumnes de
l’Escola de Composició;  i  Cos de Ball  del  Conservatori  de Dansa. En el  cas del
Conservatori de Dansa, necessitaran un any d’antiguitat per a ser becats.

Els alumnes becats tindran una bonificació del  50% en totes les tarifes,  a
excepció de les quotes trimestrals.  Per a tenir dret a la bonificació hauran d’obtenir
una nota mitjana de 7.

MERITACIÓ

Article 6.  

Les  quotes  resultants  per  a  l’aplicació  de  les  tarifes  anteriorment
assenyalades, es meritaran:

1. Les corresponents als drets de nou ingrés o inscripció, en el moment de
formalitzar l’obertura de l’expedient.

2. Les relatives a la matrícula en el moment de la seua formalització.

Efectuada  la  matrícula,  resulta  obligatori  el  pagament  de  totes  les  quotes
trimestrals  amb  independència  que  s’abandone  el  centre  per  part  de  l’alumne,
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excepte casos excepcionals que es resoldran en expedient contradictori com, per
exemple, el trasllat del domicili familiar.

3.  Les quotes trimestrals es meritaran el  primer dia del trimestre,  i  podran
ingressar-se fins a l’últim dia del segon mes del trimestre.

4. Amb caràcter general, quan se sol·liciten els diversos serveis establits en la
tarifa.

El preu públic es gestionarà a través d’un padró que comprendrà tot el curs
escolar,  que  s’exposarà  al  públic  durant  15  dies,  i  en  el  qual  s’anunciaran  els
períodes de recaptació. La gestió recaptatòria es durà a terme mitjançant l’emissió
de rebuts-díptics-trimestrals.  Les modificacions o variacions que, si  és el  cas,  es
produïsquen al llarg del curs, seran aprovats per decret de l’Alcaldia i s’incorporaran
al padró en el trimestre que corresponga. 

Tractant-se  d’un  cobrament  periòdic  per  rebut,  no  resulta  obligatòria  la
notificació individualitzada de cada mensualitat;  no obstant això,  es trametran els
rebuts no domiciliats  al  centre escolar  per  a  posar-los a disposició  dels  pares o
responsables dels usuaris. Els que el perden o extravien, hauran de sol·licitar un
duplicat en l’Administració de Tributs municipal. 

NORMES DE GESTIÓ

Article 7. Les quotes meritades en el moment de la Inscripció o matrícula o de
la  sol·licitud  dels  diversos  serveis  inclosos  en  la  tarifa,  s’hauran  d’ingressar
mitjançant autoliquidació i ingrés en el compte bancari restringit, obert amb aquesta
finalitat per la Tresoreria Municipal, i la Secretaria del Centre comprovarà l’aplicació
correcta de les tarifes i no realitzarà ni tramitarà expedients fins que s’acredite el
pagament correcte de la taxa.

L’impagament de la matrícula impedirà la seua inscripció efectiva , així com
l’assistència  a  classe  de  l’alumne  i  l’impagament  de  les  quotes  trimestrals  la
presentació  a  exàmens  o  obtenir  les  acreditacions  que  corresponguen,  sense
perjudici  que els deutes pendents siguen exigits pel procediment administratiu de
constrenyiment.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i no havent-se presentat al·legacions i/o
al·legacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord d’aprovació inicial,
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una vegada haja sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016.

Aprovació:
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

Els articles 5, 6, 7 i la Disposició Final.

Ordenances fiscals - 78 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

3.5. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA
POTABLE A DOMICILI

NATURALESA

Article 1. De conformitat amb el que preveuen els articles 15 a 19, 20 a 27 i 57
del  RD Leg.  2/2004,  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de les  Hisendes  Locals,
aquest  Ajuntament  estableix  LA  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, que es regirà per aquesta
Ordenança.

OBJECTE

Article 2. És objecte d’aquesta exacció la utilització i percepció dels distints
serveis  derivats  del  subministrament  d’aigua  potable  i  de  manera  especial  la
disponibilitat d’aquest i el seu consum.

Per raons de sanitat i higiene, aquest Ajuntament declara obligatori l’ús del
servei d’aigua potable per a tots els habitatges, establiments comercials i industrials;
no s’autoritza la  construcció  d’edificis  ni  la  seua ocupació si  no disposen de les
instal·lacions adequades corresponents per a la recepció d’aquest servei. Aquesta
obligatorietat  exigeix  que  els  interessats  adopten  les  mesures  d’instal·lació,
tècniques i administratives, per a estar en condicions de rebre el subministrament
d’aigua potable.

FET IMPOSABLE

Article  3. Està  constituït  per  la  connexió  al  servei  de  proveïment  d’aigua
potable,  pel  consum  d’aquesta  i  per  la  recepció  d’altres  serveis  de  fontaneria
necessaris per a l’ús, en les condicions reglamentàries del servei municipal d’aigües.

Mentre hi haja la connexió a la xarxa del proveïment, es mantindrà l’obligació
de pagament.

La falta de pagament de les quotes liquidades per aquest servei  durant el
termini no interromput d’un any, representa un incompliment contractual i origina la
rescissió unilateral en la prestació del servei, per la qual cosa podrà clausurar-se
aquest, després de la notificació prèvia al propietari i a l’inquilí, si és conegut, de la
finca,  sense  perjudici  que  pels  procediments  reglamentaris  es  procedisca  a  la
recaptació de les quotes meritades fins al moment de la cancel·lació del servei. Els
extrems exposats hauran de constar en la pòlissa que se subscriga per a contractar
el servei de disponibilitat i subministrament d’aigua potable a domicili.
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Les  famílies  amb  ingressos  inferiors  a  12.000  €  anuals  gaudiran  de  la
BONIFICACIÓ  de  l’import  corresponent  al  consum  d’aigua  dels  primers  15  m3

consumits.   La  BONIFICACIÓ no afecta  ni  a  la  quota  de servei  ni  a  l’excés de
consum superior als 15 m3 o als altres serveis de fontaneria necessària per a l’ús de
la  instal·lació  que,  si  és  el  cas,  es  presten.  L’IVA s’abonarà  en  els  termes  que
corresponga.

La  tramitació  dels  expedients  de  concessió  del  benefici  establit  en  el  paràgraf
anterior  correspon  exclusivament  a  l’Ajuntament,  el  qual  expedirà  la  certificació
oportuna de tots els beneficiaris i se la traslladarà al concessionari de la prestació
del  servei  de  subministrament  d’aigua  potable  a  domicili  a  l’efecte  de  la  seua
aplicació en els rebuts corresponents o factures trimestrals.

La tramitació de l’expedient de concessió del benefici es durà a terme en els
mateixos termes, terminis i condicions que els establits en l’Ordenança de la Taxa de
la Brossa per a la concessió de la seua bonificació. 

SUBJECTES PASSIUS

Article 4. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones
físiques i  jurídiques,  així  com les  entitats  a  què es  refereix  l’art.  35.4  de la  Llei
General  Tributària  que  es  beneficien  o  facen  ús  del  subministrament  del  servei
municipal  d’Aigües  Potables  i  els  que  sol·liciten  la  seua  prestació,  així  com  la
d’aquells treballs de fontaneria propis per a l’adequada utilització i aprofitament.

Tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu,  substitut  del  contribuent,  els
propietaris dels habitatges o locals, que podrà repercutir,  si és el  cas, les quotes
satisfetes sobre els beneficiaris del servei.

Els subjectes passius estan obligats a comunicar a l’Administració els canvis
de titularitat o ús que es produïsquen en els immobles en el termini de dos mesos
des  que  tinga  lloc  la  dita  modificació.  Queden  igualment  obligats  a  efectuar  la
comunicació  anterior  els  que  a  conseqüència  del  canvi  de  titularitat  o  ús  dels
immobles adquirisquen la condició de subjectes passius.

BASE DE GRAVAMEN

Article 5. Es pren com a base per a aquesta exacció la disponibilitat del servei
i el consum d’aigua potable. Per a aquells altres serveis, auxiliars o complementaris
que preste el concessionari del servei, i singularment els de fontaneria, es prendrà
com a base el cost efectiu i real dels subministraments i treballs prestats.
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TARIFES

Article 6.

Per a l’aplicació i liquidació d’aquesta Taxa s’utilitzaran les tarifes següents de
caràcter trimestral, excloent-ne l’IVA:

1. Quota de servei:

CALIBRE
COMPTADOR

Tarifa 2015

3-15 mm 6,20 €
20 mm 8,78 €
25 mm 14,53 €
30 mm 19,01 €
40 mm 26,02 €
50 mm 35,18 €
Major de 50 mm 57,86 €

Estaran obligats al pagament de la quota de servei tots els habitatges i locals,
amb independència que tinguen comptador propi o comunitari  i  que hi  haja o no
concessió.

2. Quota de consum:

QUOTA DE CONSUM Tarifa 2015

Blocs de consum
€/ m3

trimestre

Fins a 15 m3 0,3627 €

De 15 m3 a 45 m3 0,6265 €

De 45 m3 a 100 m3 1,0767 €

Més de 100 m3 1,4395 €

3. Concessió

Segons consum i fins al límit de
concessió:

2015

0,3627 €
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Article  7. Les  quotes  resultants  per  l’aplicació  de  les  tarifes  anteriorment
assenyalades es meritaran:

a) Les quotes corresponents a la realització de treballs i subministraments de
materials es meritaran quan es presente la sol·licitud i seran objecte d’autoliquidació
al seu moment. Excepte en les adjudicacions d’habitatges socials que efectuen les
administracions públiques en casos d’urgència social. En aquests casos i, amb un
informe previ del departament corresponent de l’administració pública, les despeses
es prorratejaran per terceres parts en els tres rebuts següents que es liquiden pel
consum d’aigua.

b) Les quotes corresponents al consum d’aigua es meritaran periòdicament
per trimestres vençuts.

L’obertura  del  període  de  recaptació  dels  rebuts  de  cobrament  periòdic
s’anunciaran en el Butlletí Oficial de la Província i llocs de costum.

S’estableix  com  a  forma  general  per  al  pagament  d’aquestes  quotes
periòdiques la domiciliació bancària. No és obligatori per al concessionari del servei
el cobrament a domicili d’aquesta Taxa.

Les  quotes  que  no  es  facen  efectives  durant  el  període  de  recaptació
voluntària seran exaccionades per la via de constrenyiment i de conformitat amb les
normes del Reglament de Recaptació.

Els  titulars  de  concessions  d’aigua  estan  obligats  a  satisfer  aquesta  taxa
d’acord amb la tarifa 3) «Concessió», com a contraprestació pels costos d’elevació
d’aigua,  manteniment  de  xarxes  i  instal·lacions  i  de  qualsevol  altre  que  no siga
estrictament el preu de l’aigua i de la seua captació.

Article 8. La falta de pagament de les quotes liquidades en dos trimestres
permetrà  reduir  o,  si  és  el  cas,  suspendre  la  pressió  de  l’aigua,  després  de  la
sol·licitud  prèvia  i  justificació  per  part  del  concessionari  del  servei.  En  aquests
supòsits  se seguirà el  procediment  regulat  en  l’art.  18  d’aquesta  Ordenança.  En
aquests casos es produirà la notificació al substitut del contribuent, si és procedent,
segons es defineix en l’art. 4t.1.

L’Administració Municipal podrà autoritzar la reducció de la pressió de l’aigua
quan  afecte  habitatges que constituïsquen el  domicili  habitual  de  l’usuari,  de  tal
forma que garantisca les necessitats mínimes d’higiene i salubritat. Transcorreguts
dos  mesos  des  de  la  reducció  sense  que  l’usuari  haja  fet  efectius  els  rebuts
pendents, es procedirà a la seua suspensió.
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En  la  resta  de  supòsits,  l’Administració  podrà  autoritzar  la  suspensió  del
subministrament, tenint-ne la reducció caràcter potestatiu.

NORMES DE GESTIÓ

Article 9. Per al consum d’aigua del Servei Municipal, haurà de sol·licitar-se
prèviament i per escrit al concessionari del servei. Correspon al Servei Tècnic del
concessionari l’examen de la petició i l’informe i proposta de resolució, el qual haurà
d’indicar les característiques de la instal·lació, així com el pressupost de totes les
despeses necessàries per a la posada en servei  de la instal·lació.  Amb caràcter
previ a la connexió, la persona interessada haurà d’ingressar l’import de l’esmentat
pressupost de despeses.

Article 10. Les normes tècniques per les quals es regeix aquest servei són
alienes a aquesta Ordenança que remet als  preceptes específics que regulen la
prestació del servei, ja siguen propis d’aquest Ajuntament o disposicions d’aplicació
general.

Article  11. Excepte  en  els  supòsits  de  concessions  d’aigua  vigents,  cada
habitatge, establiment o local ha de disposar d’un comptador individual degudament
homologat que registre els consums efectuats.

La seua instal·lació es realitzarà d’acord amb les normes tècniques i haurà de
ser ubicat en un lloc fàcilment accessible per a la seua lectura i control per part dels
empleats del concessionari del servei.

En  els  supòsits  de  concessions  o  altres  en  què  estiguen  autoritzats
comptadors per al registre de consums en diversos habitatges o locals, els titulars i
usuaris d’aquests respondran en els termes establits en els arts. 35 i següents de la
Llei  General Tributària a l’efecte dels quals es tramitarà l’expedient corresponent.
Independentment de les quotes per consum liquidades globalment, cada habitatge o
local està subjecte a la quota de servei.

Atés el principi general establit en el primer paràgraf d’aquest article, en el cas
d’haver-hi  situacions de fet  en  què diversos  habitatges tinguen un mateix  i  únic
comptador per a registrar-ne el consum, el propietari que ho desitge podrà instal·lar
un comptador individual sense que necessite la conformitat dels altres propietaris o
inquilins.

Les  concessions  vigents  en  l’actualitat  podran  ser  expropiades  per
l’Ajuntament,  després  de  la  corresponent  indemnització  prèvia,  quan  així  ho
requerisquen els interessos municipals.
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Totes les concessions d’aigua, perquè se’n puga reconéixer la seua vigència,
hauran de trobar-se inscrites en el Registre General de títols i precisament a nom del
concessionari  actual,  en  què  haurà  de  constar  el  nivell  del  subministrament  i
l’afectació de la concessió.

No es permetran subdivisions que donen lloc a concessions inferiors a mil
litres diaris.

Article  12. En els  supòsits  de  l’existència  de  comptadors  instal·lats  en  un
edifici  i  per  a  ús  comunitari  d’una  concessió  per  part  de  diversos  propietaris,  a
l’efecte únic de facturació i  sense que es modifique la titularitat  de la concessió,
podran instal·lar-se comptadors individuals que es beneficiaran en el seu consum de
la part proporcional dels metres cúbics/litres que li corresponguen de la concessió
assignada a la finca. Com s’ha regulat, aquesta disposició no autoritza a modificar la
titularitat  de la  concessió  i  té  com a únics efectes la  pràctica  de la  facturació  o
liquidació.

Article 14. La lectura i liquidació del preu per consum d’aigua es realitzarà
trimestralment. Són admissibles oscil·lacions en aquest període trimestral per a la
lectura dels comptadors sempre dins d’un termini no superior a trenta dies i sempre
que aquest escolament temporal no ocasione perjudicis econòmics al contribuent.
Quan la lectura dels comptadors tinga lloc en un període temporal que corresponga
a dues tarifes distintes, es procedirà al prorrateig del consum i els seus blocs. El
prorrateig  tindrà  lloc  únicament  i  exclusivament  atenent  a  les  dates  de  lectura
realitzades.

Article  15. L’Ajuntament  pot  autoritzar  la  suspensió  del  subministrament
d’aigua potable per causes de força major, insuficiència dels brolladors, reparacions
en la xarxa o una altra causa justificada, després de l’avís previ, si això és possible, i
sense que aquesta suspensió done dret a una reclamació per part dels usuaris.

Article  16. És  obligació  dels  usuaris  facilitar  al  personal  dependent  del
concessionari del servei les seues gestions i funcions.

Article 17. No s’accedirà a la sol·licitud d’alta en el Servei d’Aigües Potables a
domicili mentre el propietari o interessat no acredite haver causat alta en l’Impost
sobre Béns Immobles.

Article  18. En  els  supòsits  de  reducció  o  suspensió  del  subministrament
d’aigua,  el  concessionari  acreditarà  els  extrems  que  aquesta  Ordenança  exigeix
davant de l’Alcaldia, la qual serà competent per a ordenar la reducció o suspensió
del subministrament en els casos següents:

a) Si l’usuari no haguera satisfet l’import de la Taxa durant els períodes a què
al·ludeix l’article 8 d’aquesta Ordenança.
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b) Per falta de pagament de les quantitats resultants de liquidacions fermes en
supòsits de defraudació.

c) En tots els casos en què l’usuari destine els subministraments en forma o
per a usos diferents dels establits per la tarifa contractada.

d)  Quan  l’usuari  establisca  o  permeta  establir  derivacions  en  la  seua
instal·lació per al subministrament d’aigua a altres locals o habitatges diferents.

e)  Quan  no  permeta  l’entrada  en  hores  hàbils  o  de  normal  relació  amb
l’exterior, al personal que, autoritzat pel concessionari del servei, tracte de revisar el
comptador o les instal·lacions.

En incoar-se l’expedient de reducció o suspensió del subministrament d’aigua
potable, es concedirà un tràmit d’audiència a l’usuari del servei per un termini de 10
dies hàbils, per a al·legar i presentar per escrit les justificacions i documents que
considere  pertinents  després  de  la  prèvia  posada  de  manifest  de  l’expedient
administratiu i davant de la Recaptació Municipal. 

Per a procedir a la reducció o suspensió del subministrament el concessionari
del servei li  ho notificarà a l’usuari del servei, entenent-se com a tal l’ocupant de
l’habitatge o local. Aquesta notificació podrà fer-se davant de dos testimonis si la
persona interessada es nega a firmar el duplicat.

En  cas  que  el  consumidor  haguera  formulat  reglamentàriament  alguna
reclamació  o  recurs,  l’Ajuntament  no  podrà  autoritzar  la  reducció  o  privar  del
subministrament fins que no recaiga una resolució sobre la reclamació formulada.

La reducció o suspensió del subministrament d’aigua no podrà realitzar-se en
dia  festiu  o  en  aquell  que,  per  qualsevol  motiu,  no  hi  haja  servei  complet
administratiu  i  tècnic  d’atenció  al  públic  a  l’efecte  de  la  tramitació  completa  de
restabliment del servei ni en la vespra del dia en què es done alguna d’aquestes
circumstàncies.

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o el següent dia hàbil en
què hagen sigut esmenades les causes que van originar el tall del subministrament.

La notificació de la reducció o tall de subministrament inclourà com a mínim,
els punts següents: nom i adreça del titular del comptador i de la seua ubicació; data
i  hora  aproximada  en  què  es  produirà  el  tall;  raó  que  origina  la  suspensió  del
subministrament;  nom, adreça, telèfon i horari de l’oficina del concessionari en què
poden esmenar-se les causes que originen el tall.
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Les despeses que originen la  reducció o suspensió  seran per  compte del
concessionari i la reconnexió del subministrament, en cas de tall justificat, serà per
compte de l’usuari. En el cas de tall per falta de pagament, si en el termini de sis
mesos des de la data de la suspensió del subministrament, no s’han satisfet per part
de l’abonat els rebuts pendents i les despeses de reenganxament, es donarà per
acabada la llicència o autorització de subministrament. Per a la seua rehabilitació
serà necessària una nova sol·licitud.

La  tramitació  de  l’expedient  per  a  procedir  a  la  reducció  o  suspensió  del
subministrament, no impedeix que es continuen els procediments reglamentaris per
a fer efectives les quotes meritades i no satisfetes.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 19.

1. Els que per acció o omissió defrauden la Hisenda Pública Municipal, tot
eludint  per  qualsevol  mitjà  el  pagament,  total  o  parcial,  d’aquesta  taxa,  seran
sancionats,  després  de  la  tramitació  prèvia  de  l’expedient  corresponent,  en  els
termes següents:

-Tall del subministrament.

- Sanció fixa de 150,00 €.

Si  el  subjecte  passiu  va  atendre  el  primer  requeriment  que,  a  l’efecte  de
regularitzar  la  seua  situació,  li  efectue  el  concessionari  del  servei,  la  sanció  es
reduirà en un 50% i no serà aplicable el tall de subministrament.

En tot cas, serà procedent la liquidació de les quotes defraudades mitjançant
l’estimació indirecta del consum de què s’haja beneficiat el subjecte passiu, a l’efecte
del qual s’efectuarà la liquidació fent una mitjana del consum dels dos trimestres
següents  a  la  regularització  de  la  situació.  Si  aquesta  no  es  regularitzara,  les
liquidacions es practicaran tenint  en compte els  indicis  de consum existents i,  si
encara així no fóra possible, es tindrà en compte el consum mitjà del municipi de
subjectes passius el consum dels quals siga anàleg al defraudat.

A  l’efecte  pertinent  es  dóna per  reproduït  el  que disposen els  arts.8  i  18
d’aquesta Ordenança.

2.  A  les  infraccions  no  expressades  en  el  punt  anterior,  així  com  a  les
sancions  que  a  aquestes  corresponguen  en  cada  cas,  caldrà  ajustar-se  al  que
disposen els arts. 183 i següents de la Llei General Tributària.
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Article 20. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  del
concessionari del servei, mitjançant una declaració expressa amb aquesta finalitat,
sense que el canvi de domicili produïsca efectes davant del concessionari fins que
es presente  l’esmentada declaració  tributària.  El  concessionari  podrà  rectificar  el
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En l’exercici 2015 s’aplicarà automàticament la bonificació regulada en aquest article
a tots aquells a qui se’ls haguera concedit la bonificació/exempció de la taxa de la
brossa el termini de sol·licitud de la qual és de l’1-10-2014 al 30-11-2014. Si per
qualsevol circumstància el subjecte passiu tenint dret a l’exempció/bonificació en la
taxa de la brossa i, per tant, en la taxa de l’aigua, no ho haguera sol·licitat, podrà
sol·licitar el benefici en la taxa de l’aigua –no en la de la brossa– fins al 30-01-2015.
En els anys successius sempre es tramitarà conjuntament.   

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 27 d’octubre de 2014 i produirà efectes després de
la seua aprovació definitiva, i una vegada s’haja publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article
65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, i començarà a aplicar-
se, si és el cas, a partir de l’1 de gener de 2015, i es mantindrà vigent fins a la seua
modificació o derogació.
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3.6.  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Fonament i naturalesa

Article 1r. Fent ús de les facultats concedides pels arts.  133.2 i  142 de la
Constitució i per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els arts. 57, 15 a 19 i 20 a 27 del
RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text  Refós de la Llei  d’Hisendes Locals, aquest
Ajuntament  estableix  la  TAXA  PER  EXPEDICIÓ  DE  DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

Fet imposable
Article 2n.

1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  Taxa,  l’activitat  administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, dels documents que
expedisca i expedients dels quals entenga l’Ajuntament, que es concreten en la tarifa
d’aquesta Ordenança.

2.  Amb  aquesta  finalitat,  es  considerarà  tramitada  a  instància  de  part
qualsevol  documentació  administrativa  que  haja  sigut  provocada  pel  particular  o
redunde en benefici seu, encara que no hi haja hagut cap sol·licitud expressa per
part de la persona interessada.

3. No estarà subjecta a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries,
els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra
resolucions municipals de qualsevol  índole, els que presenten o s’expedisquen a
funcionaris  municipals  per  actuacions  administratives  relacionades  amb  la  seua
condició de funcionaris, i  els corresponents a la prestació de serveis o realització
privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal que estiguen
gravats per una altra taxa municipal o pels quals s’exigisca un preu públic per part
d’aquest Ajuntament.

Subjectes passius

Article  3r. Són  subjectes  passius  contribuents  les  persones  físiques  o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, que
sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals redunde la tramitació del document o
expedient de què es tracte.
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Responsables

Article 4t.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereix l’art. 42 de la Llei General
Tributària.

2.  Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i  els
síndics,  interventors  o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en
general,  en els supòsits  i  amb l’abast  que assenyala  l’art.  43 de la  Llei  General
Tributària.

Exempcions

Article 5é. Gaudiran d’exempció, respecte de les tarifes aprovades en l’article
7, aquells contribuents en qui concórrega alguna d’aquestes circumstàncies:

a) L’Estat, la Comunitat i la província a què pertany aquest municipi.

b) L’Ajuntament d’Alcoi i els organismes autònoms municipals.

c) Els ciutadans que hagueren obtingut el benefici de justícia gratuïta respecte
dels  expedients  que  hagen  de  produir  efectes,  precisament,  en  el  procediment
judicial en què hagen obtingut el dit benefici.

d)  Els  ciutadans  que  estiguen  tramitant  un  expedient  per  a  l’obtenció  de
qualsevol tipus d’ajuda, beca o subvenció, que se sol·licite i concedisca quant a la
menor capacitat econòmica del contribuent.

Quota tributària
Article 6é.

1.  La  quota  tributària  es  determinarà  per  una  quantitat  fixa,  assenyalada
segons la naturalesa dels documents o expedients que cal tramitar, d’acord amb la
tarifa que s’estableix en l’article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document  o  expedient  de què es  tracte,  des de la  seua iniciació  fins a la  seua
resolució final, inclosa la certificació i notificació a la persona interessada de l’acord
recaigut.
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Quota tributària

Article 7. Les tarifes a què es refereix l’article anterior, són les següents:

TARIFES

1. Certificacions d’acords o resolucions,  documents o antecedents
que  són en poder  de  l’Administració  Municipal  siga  quina  siga  la
naturalesa a què es referisquen:
A. Amb una antiguitat de fins a 5 anys naturals    3,90 €
B. Amb una antiguitat superior a 5 anys naturals 5,80 €
2. Informes per a entrega a particulars 7,70 €
3. Informes pericials i estadístics sobre accidents 
de circulació expedits per la Policia Local

50,75 €

4. Informes urbanístics 41,60 €
5.  Documents  acreditatius  de  la  situació
econòmico-pressupostària  de  l’Entitat  Local,
quan  la  seua  expedició  no  siga  conseqüència
d’expedient  incoat  pel  mateix  Ajuntament  (per
cada un d’aquests).
Quan  s’acredite  la  condició  d’estudiant  i  la
finalitat d’expedició d’aquests documents siga de
tipus acadèmic, la tarifa aplicable serà l’establida
en l’apartat A.

38,80€
.

6. Validació de poders 38,80 €

7. Imprés d’autoliquidació d’impostos i taxes        0,25 €

8. Carnet de taxista (expedició i/o renovació)        34,10 €

 9.  Expedició d’autorització per a transport 
regular d’ús especial (taxi)              

30,40 €

10. Visat anual d’autoritzacions                             10,70 €

11. Transmissió d’autorització de transport 
regular d’ús especial (taxi)

30,40 €

12. Expedició de targeta informativa sobre tarifes 
vigents                                                          

10,70 €

13. Expedició del carnet acreditatiu per la tinença
d’animals potencialment perillosos  

5 €

14. Expedició del carnet acreditatiu d’estar inscrit 
un animal en el registre municipal d’animals 5 €

15. Empadronament
  A. Certificat d’empadronament 
  B. Volant o informe d’empadronament 

3,8 €
   2 €
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16. CÒPIA DE DOCUMENTS DE L’ARXIU 
MUNICIPAL D’ALCOI:

a) Imatge digital
b) Document pdf (per pàgina)
c) Còpia CD 
d) Còpia DVD

0,15 €
0,15 €
2,00 €
2,50 €

Per al càlcul de les tarifes referents a l’enviament de documentació per part
dels subjectes passius a través del  sistema de “finestreta única”,  s’han tingut en
compte les aprovades per  la  Societat  Estatal  de Correus i  Telègrafs.  Les tarifes
aplicables seran les següents:

– Cartes, documents i semblants: 1,55 €  

Quan un nombre elevat de ciutadans o col·lectius socials presenten instàncies
col·lectives  adreçades  a  altres  administracions  públiques,  referides  a  un  mateix
assumpte, s’aplicarà la  tarifa  de “Paquets,  projectes i  semblants”,  i  s’agruparà la
seua tramesa en un únic o en uns quants paquets.

– Paquets, projectes i semblants:
Sempre que el seu pes no supere 1 kg: 4,10 €
D’1 kg a 3 kg: 10,30 €
De 3 kg o més: 18,50 €

- Les tarifes de finestreta única seran aplicades al  préstec interbibliotecari  a
petició  dels  subjectes  passius  que  siguen  usuaris  de  les  biblioteques
municipals.

Bonificacions

Article  8é. No  es  concedirà  cap  bonificació  en  els  imports  de  les  quotes
tributàries que resulten de l’aplicació de la tarifa d’aquesta taxa.

Meritació

Article 9é.

1.  Es  merita  la  taxa  i  naix  l’obligació  de  contribuir  quan  es  presente  la
sol·licitud que inicie la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

2.  En els  casos a  què  es  refereix  el  núm.  2  de l’art.  2n,  la  meritació  es
produeix quan tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen l’actuació municipal
d’ofici, o quan aquesta s’inicie sense la sol·licitud prèvia de la persona interessada
però redunde en benefici seu.

Ordenances fiscals - 91 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

Normes de gestió

Article 10é.

1. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran per cada expedient
tramitat.

Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  d’aquest
Ajuntament  una  autoliquidació,  segons  el  model  determinat  per  aquest,  que
contindrà els documents necessaris per a la liquidació procedent.

Aquesta autoliquidació s’adjuntarà a la  sol·licitud d’expedició del  document
administratiu, que haurà de ser presentada en el Registre General de l’Ajuntament.

2. Els funcionaris municipals de l’Oficina que corresponga no admetran per a
la seua tramitació o despatx cap escrit,  ni  entregaran als interessats,  documents
que, estant subjectes al pagament de la taxa, no acrediten haver efectuat el  seu
pagament.

3. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, els documents rebuts per
algun  dels  conductes  a  què  fa  referència  l’art.  66  de  la  Llei  de  Procediment
Administratiu,  que  no  estiguen  acompanyats  d’autoliquidació,  seran  admesos
provisionalment, però no podrà donar-se’ls curs sense que s’esmene la deficiència,
amb la finalitat de la qual es requerirà a la persona interessada perquè en el termini
de deu dies ingresse la quota corresponent,  amb l’advertència que transcorregut
aquest termini sense efectuar-lo, els documents s’arxivaran sense més tràmit.

4.  Les certificacions o documents  que expedisca l’Administració  mitjançant
oficis de jutjats o tribunals per a qualsevol classe de procediments i jurisdiccions, a
instància de part, no s’entregaran ni trametran sense que prèviament s’haja satisfet
la quota tributària corresponent. No estaran, no obstant això, subjectes al pagament
de la taxa les que se sol·liciten d’ofici per l’Administració de Justícia.

5. Si, per qualsevol circumstància, l’expedició del document fóra denegada, es
tornarà d’ofici l’ingrés efectuat, sense necessitat de petició de l’interessat.

Via de constrenyiment

Article 11é. Les quotes meritades i no satisfetes per les taxes regulades en
aquesta Ordenança, seran executives mitjançant el procediment de constrenyiment,
incoat contra els subjectes passius obligats al pagament.

Infraccions i sancions
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Article 12é. En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries,
així com a les sancions que a aquestes corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-
se al que estableixen els arts. 183 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i  no havent-se presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial, i entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016.
  

Aprovació:
Última  modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  provisionalment  per
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

L’article 7 i la Disposició Final.
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3.7.  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA TAXA  PER  LA VENDA O
ENTREGA  DE  PLÀNOLS,  DOCUMENTS  URBANÍSTICS  I  ALTRES  DE
CARÀCTER ANÀLEG

Fonament i naturalesa

Article 1r. Fent ús de les facultats concedides pels arts.  133.2 i  142 de la
Constitució i per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 27 i 57 del RD Leg.
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix  la  TAXA PER LA  VENDA O ENTREGA DE PLÀNOLS,  DOCUMENTS
URBANÍSTICS I ALTRES DE CARÀCTER MUNICIPAL, que es regirà per aquesta
Ordenança Fiscal.

Fet imposable

Article 2n.

1. El fet imposable està constituït per la venda o entrega directa per part de
l’Administració, a sol·licitud de persones interessades, de plànols i altres documents
de caràcter municipal.

2. No s’inclouen en el fet imposable, la venda o entrega, si és el cas, de les
publicacions municipals de caràcter cultural, representatiu, artístic, històric, turístic i
altres de similars, que es regiran per preus públics, pel dret privat o per les normes
tradicionals d’imatge i cortesia corporatives.

Subjectes Passius

Article 3r. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques,  així  com les entitats  a què es refereix l’art.  35.4 de la  Llei
General Tributària, que sol·liciten o adquirisquen els documents a què es refereix
l’article  anterior,  per  considerar  que  són  beneficiaris  de  l’activitat  administrativa
demanada.

Meritació

Article 4t.

1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança es meriten quan s’entreguen
els documents sol·licitats.
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Quantia

Article 5é.

TARIFES

1. Cartografia i plànols:

DESCRIPCIÓ 2015

Cartografia digital del nucli 
urbà

1: 500 en suport
magnètic:
(cada pàgina)

51,62 €

1: 2000 i E: 1/500
obtinguda per plòter,
(cada pàgina)

10,96 €

Cartografia digital del nucli urbà 1: 2000, en suport 
magnètic 

 
25,81 €

DESCRIPCIÓ

Cartografia digital d’Alcoi

1: 5000 en suport magnètic:
(cada pàgina)

1:5000
obtinguda per plòter
(cada pàgina)

2. Preus especials:

De conformitat amb el que estableix l’art. 24.4 del RD Leg. 2/2004, de 5 de
març,  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  l’Alcaldia  podrà  determinar
bonificacions  especials  en  els  preus  establits  i  fins  i  tot  l’entrega  gratuïta  dels
documents sol·licitats, quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d’interés
públic que així ho aconsellen.

La  còpia  que  s’obtinga  digitalment  des  del  web  de  l’Ajuntament  no
representarà cap cost per a la persona interessada.
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Normes de gestió

Article 6é.

1. Les quotes exigibles per aquesta Taxa es liquidaran per cada sol·licitud de 
document.

Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  d’aquest
Ajuntament  una  autoliquidació,  segons  el  model  determinat  per  aquest,  que
contindrà els documents necessaris per a la liquidació procedent.

La  dita  autoliquidació  s’adjuntarà  a  la  sol·licitud  d’expedició  del  document
corresponent, que haurà de ser presentat en el Registre General de l’Ajuntament.

2. Els funcionaris municipals de l’Oficina que corresponga, no admetran per a
la seua tramitació o despatx cap escrit, ni entregaran als interessats documents que,
estant  subjectes  al  pagament  de  la  Taxa,  no  acrediten  haver-ne  efectuat  el
pagament.

3. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, els documents rebuts per
algun  dels  conductes  a  què  fa  referència  l’art.  66  de  la  Llei  de  Procediment
Administratiu,  que  no  estiguen  acompanyats  d’autoliquidació,  seran  admesos
provisionalment, però no se’ls podrà donar curs sense que s’esmene la deficiència,
amb la finalitat de la qual es requerirà la persona interessada perquè en el termini de
deu dies ingresse la quota corresponent, amb l’advertència que transcorregut el dit
termini sense efectuar-la, els documents s’arxivaran sense més tràmit.

4. Si, per qualsevol circumstància, l’expedició del document fóra denegada, es
tornarà d’ofici l’ingrés efectuat, sense necessitat de petició de l’interessat.

Infraccions i sancions

Article 7é. En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries,
així com de les sancions que els corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al
que disposen els arts. 183 i següents de la Llei General.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 27 d’octubre de 2014 i produirà efectes després de
la seua aprovació definitiva, i una vegada s’haja publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article
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65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, i començarà a aplicar-
se, si és el cas, a partir de l’1 de gener de 2015, i es mantindrà vigent fins a la seua
modificació o derogació.
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3.8. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN

FONAMENT I RÈGIM

Article 1r. 

De conformitat amb el que estableixen els articles 15 a 19, 20 a 27 i 57 del RD
Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, s’estableix la
Taxa reguladora per Drets d’Examen que es regirà per aquesta Ordenança:

FET IMPOSABLE

Article 2  n  .

Constitueix  el  fet  imposable  de la  taxa  la  participació  com a aspirants  en
proves selectives d’accés o de promoció als cossos i escales de funcionaris o a les
categories  de  personal  laboral  convocades  per  l’Ajuntament  d’Alcoi,  així  com la
participació en proves selectives per a la cobertura en règim laboral temporal i interí
de les places convocades per aquest Ajuntament i organismes dependents.

SUBJECTES PASSIUS

Article 3r.

Seran subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten la
inscripció com a aspirants en les proves selectives o d’aptitud a què es refereix
l’article anterior.

MERITACIÓ

Article 4t.

La meritació de la taxa es produirà en el moment de la sol·licitud d’inscripció
en les proves selectives o d’aptitud a què es refereix l’article 2n, i serà necessari el
pagament de la taxa per a poder participar-hi.

La taxa s’abonarà durant el període de temps en què romanga obert el termini
per a la presentació de sol·licituds de participació, que serà el determinat en cada
una de les bases que regisquen les convocatòries per a la provisió,  en els seus
distints règims, de les places que s’oferisquen.

BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5é.
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La quantia de la taxa estarà determinada per una quantitat fixa assenyalada 
d’acord amb el grup de classificació o de titulació en què es troben classificades les 
places corresponents:

Per a les proves selectives d’accés a la funció pública, les de promoció interna
i funcionarització s’aplicaran les tarifes següents:

DESCRIPCIÓ 2014
Grup A1 (antic grup A) o laboral fix al nivell equivalent 53,50 €
Grup A2 (antic grup B) o laboral fix al nivell equivalent 48,10 €
Grup B o laboral fix al nivell equivalent 42,80 €
Grup C1 (antic grup C) o laboral fix al nivell equivalent 36,40 €
Grup C2 (antic grup D) o laboral fix al nivell equivalent 31,00 €
Agrupacions professionals (antic grup E) o laboral fix al 
nivell equivalent

24,60 €

Admissió a exàmens i proves obtenció autorització
transport regular d’ús especial (taxi)

15,30 €

NORMES DE GESTIÓ

Article 6é.

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació simultània amb la sol·licitud de
participació en proves selectives.

2.  La  gestió  de  la  taxa  serà  efectuada  pels  serveis  competents  d’aquest
Ajuntament.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 7é.

7.1. Es troben exempts del pagament de la taxa aquells subjectes passius
que es troben en alguna de les situacions següents:

–  Les  persones  amb  discapacitat  igual  o  superior  al  33%,  segons  el
certificat emés per l’INSERSO, el qual s’haurà d’adjuntar a la instància de
sol·licitud.

–  Les  persones  inscrites  en  l’INEM com a demandants  d’ocupació,  no
subsidiaris, segons el certificat emés per l’INEM, el qual s’haurà d’adjuntar
a la instància de sol·licitud.
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7.2.  Tindran  dret  a  una  bonificació  del  50%  aquells  subjectes  passius,
membres de famílies nombroses, que tinguen reconeguda aquesta condició.

No  es  concediran  més  exempcions  o  bonificacions  que  les  previstes
expressament en les lleis o les derivades de l’aplicació dels tractats internacionals.

DEVOLUCIÓ

Article 8é.

Serà procedent la devolució de la taxa per drets d’examen quan no es realitze
el fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu.

Per tant, no serà procedent cap devolució dels drets d’examen en els supòsits
d’exclusió de les proves selectives per causes imputables a la persona interessada.

INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 9é.

En tot  el  que fa  referència  a  infraccions i  sancions tributàries  i  les  seues
distintes qualificacions, així com les sancions que els corresponga, seran aplicables
les normes establides en la vigent Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 28 d’octubre de 2013 i produirà efectes després de
la seua aprovació definitiva, i una vegada s’haja publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article
65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, i començarà a aplicar-
se, si és el cas, a partir de l’1 de gener de 2014, i es mantindrà vigent fins a la seua
modificació o derogació.
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3.8.  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LA  CELEBRACIÓ  DE
MATRIMONI CIVIL

Article 1. Fonament legal i naturalesa

Aquest Ajuntament, fent ús de la facultat que li concedeix l’art. 133.2 i 142 de
la Constitució Espanyola i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix
l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), d’acord amb el que disposen els arts.15 a 19 i 57 del RD Leg. 2/2004, de 5
de  març,  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  estableix  la  TAXA  PER  LA
PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  MATRIMONI  CIVIL  (BODES),  que  es  regirà  per
aquesta Ordenança.

Article 2. Obligació de pagament

Estan obligades al pagament d’aquesta taxa aquelles persones que sol·liciten
contraure matrimoni  i,  després d’aportar  la documentació requerida amb aquesta
finalitat, se’ls reserve dia i hora per a la celebració de la boda.

Article 3. Quantia de la taxa

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es fixa en la quantitat de
99,98 € per boda.

No  satisfaran  la  quota  tributària  prevista  anteriorment  les  bodes  que  se
celebren en el despatx d’Alcaldia o regidories delegades que se celebren de dilluns a
divendres, en horari d’oficines i després del concert previ amb el regidor que celebre
la cerimònia civil.

Article 4. Normes de gestió

1. El servei serà prestat pel Sr. Alcalde o regidor en qui delegue a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial. 
2. L’obligació de pagar la taxa naix des del moment que s’inicie la prestació
del servei amb la presentació de la instància o sol·licitud de celebració del
matrimoni civil, la qual s’haurà d’acompanyar de l’autoliquidació de la taxa. 
3. Si per causa no imputable a l’obligat al pagament del servei aquest no es
prestara, es procedirà a la devolució de l’import avançat. Aquesta devolució
es  farà  efectiva  una  vegada  que  quede  acreditada  la  no  celebració  o
cancel·lació del matrimoni civil. 
4. Els deutes per aquesta taxa podran exigir-se pel procediment administratiu
de constrenyiment.

Article 5. Obligacions dels sol·licitants
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Els sol·licitants que desitgen serveis complementaris els hauran de sol·licitar a
l’Alcaldia,  i,  en  cas  de  rebre  autorització,  s’encarregaran  de  la  gestió  i  del  seu
abonament  sense  que  l’Ajuntament  hi  intervinga  de  cap manera.  En tot  cas  els
sol·licitants tindran l’obligació de deixar en les mateixes condicions l’espai municipal
ocupat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i  no havent-se presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial, entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se, a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

L’article 4t i la Disposició Final.
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3.10.  ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LLICÈNCIES
AMBIENTALS,  DECLARACIONS  RESPONSABLES  AMBIENTALS  I
COMUNICACIONS  D’ACTIVITATS  INNÒCUES  I  DE  LLICÈNCIES  PER  A
L’OBERTURA  D’ESTABLIMENTS  PÚBLICS  MITJANÇANT  DECLARACIÓ
RESPONSABLE I MITJANÇANT AUTORITZACIÓ

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

Fent ús de les facultats concedides en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril,  reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  i  de  conformitat  amb  el  que
disposen  els  articles  2  i  15  a  19  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament  estableix  la  Taxa  per  la  Prestació  de  Serveis  relacionats  amb
l’atorgament de llicències ambientals,  comunicacions ambientals i  llicències per a
l’obertura  d’establiments  públics  mitjançant  declaració  responsable  i  mitjançant
autorització, que es regiran per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual
atenen al que preveu l’art. 57 del citat RD Leg. 2/2004.

Article 2n. FET IMPOSABLE

1.  Constitueix  el  fet  imposable  d’aquesta  taxa  les  actuacions  tècniques  i
administratives  realitzades  pels  serveis  municipals  amb  motiu  de  la  verificació de
l’adequació i el funcionament correcte de les instal·lacions i activitats incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol (DOCV núm. 7329, de 31-07-2014), de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana; i, així
mateix, dels establiments públics regulats per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, tendent a
verificar l’adequació o inadequació de les sol·licituds i projectes a la legalitat ambiental, en
relació  amb  l’obtenció,  control  i/o  inspecció  de  les  següents  classes  de  llicències,
autoritzacions i declaracions responsables:

1. Llicències ambientals.

2. Declaracions Responsables Ambientals.

3. Comunicacions d’activitats innòcues.

4. Llicències per a l’obertura d’establiments públics: 

-a) Mitjançant declaració responsable.

-b) Mitjançant autorització.

5. Els canvis de titularitat dels anteriors instruments d’intervenció ambiental.

6. Per l’expedició del certificat de conformitat amb l’obertura (article 69.6 de
la Llei 6/2014).
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2. La dita activitat  administrativa pot  originar-se per sol·licitud del  subjecte
passiu  o  com a  conseqüència  de  l’actuació  inspectora  en  els  casos  en  què  es
descobrisca l’existència d’activitats  que no estiguen plenament emparades per la
llicència corresponent, sent indiferent l’una o altra via perquè tinga lloc la realització
del fet imposable.

3. A l’efecte d’aquesta taxa municipal, constitueix fet imposable, a més del
que disposen els paràgrafs anteriors:

a) El trasllat d’una activitat a un nou establiment, encara que en l’anterior ja
disposara de Llicència d’Obertura, llicència ambiental o comunicació ambiental.

b)  L’ampliació  de  l’establiment  on  s’exercisca  una  activitat  legalitzada,  de
manera que s’augmente la seua superfície i el seu volum.

c) La modificació d’una activitat legalitzada exercida en el mateix establiment,
encara que no hi haja variació del local en si o del seu titular.

d) La modificació d’un establiment com a conseqüència de l’enderrocament,
reconstrucció  o  reforma  de  l’edifici,  encara  que  la  configuració  física  del  nou
establiment i de la nova activitat coincidisquen amb els existents anteriorment.

e) La nova posada en marxa d’una activitat, després del seu tancament per un
període superior a sis mesos o el temps que fixe la legislació sectorial aplicable. Es
modifica l’article 6, en els termes següents:

4.  S’entendrà  per  establiment  a  l’efecte  d’aquesta  Ordenança,  qualsevol
edificació,  recinte  o  espai  delimitat  físicament,  ubicat  en  un  emplaçament  fix
(permanent o provisional) i determinat, estiga o no obert al públic, que no es destine
exclusivament a l’habitatge. Cada establiment inclou el conjunt de totes les peces
que siguen contigües en l’espai i estiguen comunicades entre si, i que:

a) Es dedique a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la
construcció, comercial, professional, artística i de serveis que estiguen subjectes a
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

b) Les que servisquen d’auxili o complement per a aquestes, o tinguen relació
amb aquelles, de manera que li proporcionen beneficis o aprofitaments, com ara,
seus  socials,  agències,  delegacions  o  sucursals  d’entitats  jurídiques,  oficines,
despatxos, estudis, exposicions i, en general, les que utilitzen qualsevol establiment.

5. No estaran subjectes a l’exacció regulada en aquesta Ordenança Fiscal:
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a)  Els  usos  residencials  (habitatges)  i  les  seues  instal·lacions
complementàries  privades  (trasters,  locals  per  a  ús  exclusiu  de  la  Comunitat  de
Propietaris i garatges, piscines, pistes esportives, etc.), sempre que es troben en la
mateixa parcel·la o conjunt residencial, i no siguen objecte de regulació específica
per la legislació sectorial que se li aplique.

b) Els establiments situats en els llocs de Mercats de Abastiments municipals,
per entendre’s implícita la llicència en l’adjudicació del lloc.

c) Els quioscos per a venda de premsa, revistes i publicacions, llepolies, flors,
participacions i altres objectes no especificats, situats a la via pública.

d) La venda ambulant, situada en la via i espais públics, que es regularan per
l’Ordenança corresponent.

e) Els llocs, barraques, casetes o atraccions instal·lades en espais oberts amb
motiu  de  festes  tradicionals  del  municipi,  que  s’ajustaran  en  el  seu  cas  al  que
estableixen les normes específiques.

f)  L’exercici  individual  d’activitats  professionals  o  artístiques  de  caràcter
liberal,  sempre  que  no  utilitzen  fórmules  socials,  ni  produïsquen  en  el  seu
desenvolupament  residus,  abocaments  o  radiacions  tòxiques.  S’exceptuen
expressament  d’aquesta  exclusió  activitats  d’índole  sanitària  i  assistencial  que
incloga algun tipus d’intervenció quirúrgica, disposen d’aparells de radiodiagnòstic o
aquelles en el desenvolupament de les quals es preveja la presència d’animals.

g) Les oficines i serveis de les administracions públiques, excepte en aquells
casos en què el dit requisit siga exigible per norma específica.

h) Les seus estatutàries i administratives de les altres corporacions de dret
públic, les fundacions i les entitats no mercantils sense ànim de lucre, excepte en
aquells casos que el dit requisit siga exigible per norma específica.

i)  Les  celebracions  ocasionals  de  caràcter  estrictament  privat,  familiar  o
docent, així com les que comporten l’exercici de drets fonamentals en l’àmbit laboral,
polític, religiós o sindical.

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

1. Són subjectes passius d’aquesta Taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i  jurídiques i  les entitats a què es refereix l’art.  35.4 de la Llei
General Tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar, o, si és el cas,
es desenvolupe en qualsevol establiment industrial o mercantil.
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Article 4t. RESPONSABLES

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereix l’art. 42 de la Llei General
Tributària.

2.  Seran responsables subsidiaris  els  administradors de les societats  i  els
síndics,  interventors  o  liquidadors  de  fallides,  concursos,  societats  i  entitats  en
general,  en els supòsits  i  amb l’abast  que assenyala  l’art.  43 de la  Llei  General
Tributària.

Article 5é. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

1.  Estaran  exempts,  amb  la  sol·licitud  prèvia  de  l’interessat,  aquells
establiments de nova obertura, la superfície útil dels quals no excedisca de 500 m2 i
es troben situats en el conjunt històric artístic de la ciutat (delimitació declarada pel
RD 3945/1982, de 15 de desembre). 

Podran  gaudir  d’una  bonificació  del  50% de  la  quota  de  la  taxa,  amb  la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, aquells establiments de nova obertura, situats
en el conjunt històric artístic de la ciutat (delimitació declarada pel RD 3945/1982, de
15 de desembre), la superfície del qual siga superior a 500 m2.

2.  Podran gaudir  d’una bonificació  de  fins  al  95% de la  quota  de la  taxa
aquells establiments que per concórrer circumstàncies socials, culturals o de foment
d’ocupació siguen declarades pel Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres,  amb la sol·licitud prèvia  del  subjecte passiu,
d’especial interés o utilitat municipal.

Article 6é. QUOTA TRIBUTÀRIA I MERITACIÓ

TARIFES

1. Es prendrà com a base d’aquesta exacció la superfície útil de l’establiment
en m2 i el tipus d’activitat que s’hi pretén establir.

2. La quota que s’haurà d’abonar per l’atorgament de la llicència ambiental
corresponent,  declaracions  responsables  ambientals  i  comunicacions  d’activitats
innòcues se satisfarà per una sola vegada, tot aplicant al tipus d’activitat la tarifa que
corresponga pels m2 de superfície útil de l’establiment, i sempre amb un mínim de
113,22 €. En el supòsit en què es requerisca a l’interessat certificat de compatibilitat
del projecte amb el planejament urbanístic, la quota resultant haurà d’incrementar-se
en 41,60 €.
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TARIFES PER ACTIVITAT I M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL

ACTIVITAT S ≤ 100 m2 100  S
≤ 250 m2

250 < S ≤
500 m2

500 < S ≤
2.000 m2

S > 2.000
m2

COMUNICACIÓ
ACTIVITATS
INNÒCUES

0,75 € 0,57 € 0,38 € 0,19 € 0,02 €

DECLARACIONS
RESPONSABLES
AMBIENTALS

1,00 € 0,76 € 0,50 € 0,25 € 0,03 €

LLICÈNCIA 
AMBIENTAL

1,48 € 1,12 € 0,74 € 0,38 € 0,03 €

AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL
INTEGRADA

1,66 € 1,21 € 0,81 € 0,42 € 0,04 €

ACTIVITATS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA PER 
DECLARACIÓ 
RESPONSABLE

1,48 € 1,12 € 0,74 € 0,38 € 0,03 €

ACTIVITATS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA PER 
AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA

1,66 € 1,21 € 0,81 € 0,42 € 0,04 €

(Activitats  de  conformitat  amb  l’annex  II  de  la  Llei  6/2014,  de  25  de  juliol,  de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana)

Canvi de titular: 

Les actuacions administratives ocasionades pel canvi de titularitat meritaran
la taxa mínima de 113,22 €.

Es considera canvi de titularitat, la sol·licitud per a exercir una determinada
activitat, que ja tinguera concedida llicència d’obertura per a aquesta, sempre que
no es modifique ni la mateixa activitat, ni l’establiment on es desenvolupa amb motiu
de  realització  d’obres  que  modifiquen  substancialment  les  instal·lacions
autoritzades, o que els tècnics municipals consideren que no queda garantida la
seguretat de l’establiment.

Per l’expedició del certificat de conformitat amb l’obertura serà una tarifa única
de 41,60 €.
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3. Es merita la taxa i naix l’obligació tributària:

– Quan es presente la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient, que no es
realitzarà  o  tramitarà  sense  que  s’haja  efectuat  el  pagament  de  la  taxa
corresponent.

–  Quan  les  activitats  s’hagen  iniciat  sense  haver  obtingut  l’oportuna
llicència/autorització,  o  sense  haver  presentat  la  corresponent  declaració
responsable,  la  taxa  es  meritarà  quan  s’inicie  efectivament  l’activitat
municipal  conduent a determinar si  l’activitat  és d’acord amb la normativa
aplicable, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que
puga instruir-se amb aquesta finalitat.

– L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap
manera per la denegació de la llicència sol·licitada, ni tampoc per la renúncia
o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.

– En el supòsit de denegació de la llicència, si se sol·licita de nou, meritarà
una nova taxa íntegra.

Article 7é. NORMES DE GESTIÓ

1. Les quotes exigibles per aquesta Taxa es liquidaran per cada sol·licitud de
llicència  ambiental,  comunicació  ambiental  i  declaracions responsables  prèvies  a
l’obertura o inici d’activitats de pública concurrència.

Els  subjectes  passius  estaran  obligats  a  presentar  davant  d’aquest
Ajuntament l’autoliquidació, segons el model determinat per aquest, que contindrà
els documents necessaris per a la liquidació que siga procedent.

La  dita  autoliquidació  s’adjuntarà  a  la  sol·licitud  de  llicència  ambiental  o
comunicació  ambiental,  que  haurà  de  ser  presentada  al  Registre  General  de
l’Ajuntament.

2. Els tècnics municipals no admetran per a la seua tramitació cap sol·licitud
que no porte adjunta l’acreditació del pagament de la taxa.

Article 8é. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de
les sancions que corresponguen a aquestes en cada cas, caldrà ajustar-se al que
disposen els arts. 183 i següents de la Llei General.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i  no havent-se presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial, i entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.
  

Aprovació:
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de 
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles 
modificats:

Els articles 2n, 6é i la Disposició Final.
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3.11.  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA TAXA  PER  ENTRADA  A
MUSEUS, MONUMENTS I EXPOSICIONS

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

Fent ús de les facultats concedides en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril,  reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  i  de  conformitat  amb  el  que
disposen  els  articles  2  i  15  a  19  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per la Prestació de Serveis per l’entrada a museus,
monuments i exposicions, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes
de la qual atenen al que preveu l’article 57 del citat RD Leg. 2/2004.

Article 2n. FET IMPOSABLE

El fet imposable de la taxa està constituït per la visita o entrada als museus,
exposicions i monuments durant l’horari preestablit.

Article 3r  . SUBJECTE PASSIU

1. Són subjectes passius, a títol  de contribuents obligats al  compliment de
l’obligació tributària, les persones físiques o jurídiques així com les entitats a què es
refereix l’article 35 de la Llei General que sol·liciten l’entrada en els recintes al·ludits
en l’article anterior.

Article 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA  

Les  tarifes  aplicables  per  a  l’entrada  dels  museus  de  la  ciutat  d’Alcoi,  en
concret per al Museu Arqueològic Municipal, Centre d’Interpretació Explora i Refugi
de Cervantes, són les següents:    

Tipus d’entrada Preu Documentació acreditativa

TARIFA 1

Adults 1,00 €

TARIFA 2

Menors de 18 anys

0,50 €

DNI, passaport, etc.

Carnet Jove Carnet Jove

Jubilats Carnet de Jubilat

Grups (mínim 10 persones)

TARIFA 3

Grups d’estudiants 0,20 €
Acompanyats de persona

responsable
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Entrada combinada Tres
Museus

Preu Documentació acreditativa 

TARIFA 1

Adults 2,00 €

TARIFA 2 

Menors de 18 anys

1,00 €

DNI, passaport, etc

Carnet Jove Carnet Jove

Jubilats Carnet de Jubilat

Grups (mínim 10 persones)
 

QUOTA ZERO
Dia Mundial dels Museus (18 de maig) 0,00 €

Dia Mundial del Turisme (27 de setembre) 0,00 €

Grups inclosos en activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alcoi de
forma gratuïta 0,00 €

Estaran exempts de pagament els xiquets menors de 5 anys.   

VISITA CASTELL DE FESTES DE SANT JORDI 2015

Adults 1,50 €

Menors de 16 anys 0,50 €

Article 5é. MERITACIÓ

La meritació de la Taxa es produirà des del moment que el visitant sol·licite la
seua entrada en els recintes municipals,  entenent-se produïda aquesta sol·licitud
amb l’adquisició dels tiquets o altres documents justificatius del pagament de la taxa.

Article 6é. NORMES DE GESTIÓ

1. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de la visita als recintes a
què  es  refereix  aquesta  Ordenança  o  mitjançant  l’adquisició  de  bons  d’entrada
conjunta.  S’entén  per  visita  l’entrada  i  permanència  en  els  recintes  indicats
únicament en l’horari del matí i  en el de la vesprada. Consegüentment, haurà de
satisfer-se l’import establit durant cada horari, encara que corresponga al mateix dia.

2. El  descobriment de persones dins dels recintes sense haver procedit  al
pagament de l’import, serà considerat com a infracció, imposant-se en concepte de
multa una quantitat igual al doble de la quota defraudada.
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3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es preste,
serà  procedent  la  devolució  de  l’import  corresponent,  a  instàncies  del  o  dels
interessats.

Article 7é. RESPONSABILITAT DELS USUARIS

Els  visitants  dels  recintes  estaran  obligats  a  reintegrar  els  desperfectes  o
danys  que  causaren  a  instal·lacions,  objectes  o  edificis  amb  motiu  de  la  seua
permanència en aquells.

Article 8é. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de
les sancions que corresponguen a aquestes en cada cas, caldrà ajustar-se al que
disposen els articles 183 i següents de la Llei General.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 27 d’octubre de 2014, i produirà efectes després de la seua
aprovació definitiva,  una vegada s’haja publicat  el  seu text  íntegre en el  Butlletí
Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 de la
Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, i començarà a aplicar-se, si és el
cas, a partir de l’1 de gener de 2015.
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4.  TAXES  PER LA UTILITZACIÓ  PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL

DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
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4.1. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT  ESPECIAL  MITJANÇANT  ENTRADA  DE  VEHICLES  I
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA
O DESCÀRREGA DE MERCADERIES (GUALS)

NATURALESA

Article 1. A l’empara del que preveuen els arts.  20 a 27 i  57 del RD Leg.
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per Entrada de Vehicles, a través de les voreres i les Reserves de
Via Pública per a Aparcament Exclusiu, parada de vehicles Càrrega i Descàrrega de
Mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

FET IMPOSABLE

Article  2.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  Taxa  la  utilització  privativa  o
l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc per:

1r. Les entrades de vehicles a través de les voreres.

2n.  La  reserva  de  via  pública  per  a  aparcaments  exclusius,  parada  de
vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

En  ambdós  supòsits  es  requerirà  l’obtenció  de  la  llicència  corresponent  ,
d’acord amb el que disposen els arts. 74 i següents del Reglament de Béns de les
Entitats Locals.

Els  aprofitaments  subjectes  a  llicència  s’exerciran  d’acord  amb  aquesta  i
tindran les prerrogatives que s’hi estableixen.

En  tots  els  casos  hauran  de  donar-se  d’alta  els  interessats  en  el  Padró
corresponent,  a  l’efecte  del  qual  presentaran  la  instància  corresponent  en  què
s’identificaran  les  circumstàncies  personals  del  subjecte  passiu,  la  situació  de
l’aprofitament i la seua descripció física, acompanyant en tot cas una còpia del rebut
de l’Impost sobre Béns Immobles o, si és el cas, la justificació d’haver presentat l’alta
corresponent davant del Centre de Gestió Cadastral.
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SUBJECTE PASSIU

Article 3

1.  Són  subjectes  passius  de  les  Taxes,  en  concepte  de  contribuents,  les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la
Llei  General Tributària, al  favor del qual s’atorguen les llicències per a gaudir de
l’aprofitament.

2. En les Taxes establides per entrades de vehicles a través de les voreres,
tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals
a què donen accés les dites entrades de vehicles, els que podran repercutir, si és el
cas, les quotes sobre els beneficiaris respectius.

RESPONSABLES
     Article 4.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
totes les persones que siguen causants o col·laboren en la realització d’una infracció
tributària.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques als
quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, respondran solidàriament
en proporció a les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de
les dites entitats.

3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes de la
seua  incumbència  per  al  compliment  de  les  obligacions  tributàries  d’aquelles,
respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comés una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)  Quan s’ha  comés una infracció  tributària  greu,  de  la  totalitat  del  deute
exigible.

c) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de
les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

4.  La  responsabilitat  s’exigirà  en  tot  cas  en  els  termes  i  d’acord  amb  el
procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5. Es prendrà com a base d’aquesta taxa la longitud en metres lineals
de l’entrada o pas dels carruatges o de la reserva d’espai. 
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A l’efecte del còmput d’aquesta base del gravamen, es considerarà la longitud
del buit de l’obertura de l’entrada en la seua major extensió; a aquesta mitjana un
metre lineal més que s’aprofitarà per a la col·locació de les plaques de senyalització
reglamentàries, és a dir, es computarà mig metre més per cada un dels costats de
l’entrada. L’ampliació es funda en la necessitat  de facilitar la seua senyalització i
l’angle de gir dels vehicles a l’entrada i eixida de l’aprofitament.

TARIFES

Article 6.

Les tarifes aplicables per aquesta taxa seran les següents:  

1. L’entrada de vehicles en edificis particulars, garatges públics, tallers, etc.,
amb obligació de construir accessos en les condicions previstes per la llicència o les
Ordenances Municipals,  amb caràcter  permanent  i  amb obtenció de llicència per
cada 3 metres lineals o fracció, i anualment:  

TARIFES
1ª CATEGORIA  198,17 €

 2ª CATEGORIA   134,75 €
3ª CATEGORIA 64,85 €
4ª CATEGORIA 51,48 €
5ª CATEGORIA 46,31 €

2.  Entrada  de  vehicles  amb  obligació  de  construir  accessos  amb  les
condicions previstes per la llicència o les Ordenances Municipals, per a utilització en
l’horari concedit, per cada 3 metres lineals o fracció, anualment:  

TARIFES
1ª CATEGORIA 99,16 €

 2ª CATEGORIA  79,22 €
3ª CATEGORIA 59,31 €
4ª CATEGORIA 48,03 €
5ª CATEGORIA 43,23 €

Aquesta tarifa serà aplicable, únicament i  exclusivament, a les entrades de
vehicles de locals en què s’exercisquen activitats industrials o comercials i requerirà
l’atorgament de la llicència corresponent. 

3. Reserva d’aparcament per a vehicles exclusiva, parada de vehicles i  càrrega i
descàrrega  de  mercaderies  de  qualsevol  classe,  segons  autorització  o  llicència,
d’acord  amb  la  situació  de  la  via  pública  per  cada  3  metres  linelas  o  fracció,
anualment:  
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TARIFES
1ª CATEGORIA  198,17 €
 2ª CATEGORIA 134,75 €
3ª CATEGORIA 64,85 €
4ª CATEGORIA 51,48 €
5ª CATEGORIA  46,31 €

En tot cas haurà d’abonar-se el cost de les plaques en els termes següents: 

TARIFES
PLAQUES GUAL  33,72 €

 RESERVA APARCAMENT    139,71 €

Per a la qualificació de les vies públiques de la ciutat a l’efecte de l’aplicació
d’aquesta  tarifa,  es  tindran  en  compte  les  categories  establides  en  l’últim
Nomenclàtor aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Quan una via pública no figure en el
Nomenclàtor s’aplicarà la categoria normal a la zona. En cas de dubte entre dues
categories s’aplicarà la inferior.

MERITACIÓ

     Article 7. 

La Taxa es meritarà quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial, del
domini públic local configurat en l’article 2.

En els supòsits d’alta i baixa justificada, l’obligació de contribuir comprendrà
períodes trimestrals naturals i es meritarà amb caràcter complet la quota trimestral
corresponent a aquell en què es produïsca l’alta o la baixa de l’aprofitament. En els
altres casos, la quota anual serà irreductible i la meritació tindrà lloc l’1 de gener de
cada any.

Article 8. No estan subjectes a aquesta taxa els aprofitaments existents en els
següents polígons industrials: Cotes Baixes, Nord, la Beniata, Sant Benet, Santiago
Payá.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
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Article  9  .  1.  Estaran  exempts  del  pagament  d'aquesta  exacció  tots  els
aprofitaments  inherents  als  serveis  públics  de  comunicacions  que  exploten
directament  les  Administracions  Públiques,  així  com  tots  aquells  altres  que
immediatament interessen a la seguretat ciutadana i defensa nacional. Igualment,
n’estaran exempts els aprofitaments que es concedisquen a minusvàlids, després de
la incoació prèvia de l’expedient corresponent en què s'acredite aquesta condició.

Article 9.2. Tindran dret a una bonificació del 5% de la quota dels rebuts dels
padrons  de  Vehicles,  Guals  i  Brossa  aquells  subjectes  passius  que  tinguen
domiciliats tots els rebuts associats al seu número d'identificació fiscal i autoritzen el
seu càrrec conjunt el dia 10 de març, o següent hàbil, de cada any, i sempre que
almenys un dels rebuts acumulats siga de la Taxa de la Brossa.

La sol·licitud de bonificació del 5% i consegüent domiciliació dels rebuts haurà
de presentar-se fins al 15 de gener del període impositiu que haja d'aplicar-se per
primera  vegada,  tenint  després  caràcter  permanent,  excepte  pèrdua  per
incompliment o renúncia de la persona interessada.

Excepte  els  supòsits  establits  en  l'apartat  anterior,  no  s'admetran  altres
beneficis per aquest concepte que aquells que es reconeguen en preceptes amb
rang de Llei formal.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10. En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries,
així com a les sancions que corresponguen a aquestes en cada cas, caldrà ajustar-
se al que estableixen els arts. 183 i següents de la Llei General Tributària.

NORMES DE GESTIÓ

Article  11. Les  quotes  exigibles  per  aplicació  de  la  tarifa  corresponent  es
liquidaran inicialment a la vista de la petició formulada per la persona interessada o
com a conseqüència de l’alta d’ofici que puga realitzar la mateixa Administració per
omissió  de  la  declaració  de  l’obligat.  Aquesta  quota  inicial  podrà  realitzar-se
mitjançant un ingrés directe en la Tresoreria Municipal. Posteriorment s’inclouran les
quotes  que  anualment  es  meriten  per  aquesta  Taxa  en  el  Padró  d’obligats  per
aquest concepte.

La quota inicial és irreductible sense que puga fraccionar-se o ajornar-se.

L’incompliment  de l’obligació de pagament en el  termini  establit,  podrà ser
causa de revocació de l’autorització, sense perjudici de l’exigència del pagament de
les quotes per les vies reglamentàries.
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Article 12. Els titulars dels aprofitaments hauran de proveir-se en l’Ajuntament
de les plaques reglamentàries per a la senyalització del gual. En aquestes plaques
hauran de constar el número de registre de l’autorització, són intransferibles a un
altre  aprofitament  i  han de ser  instal·lades de forma permanent  tot  delimitant  la
longitud de l’aprofitament.

El  cost  de  les  plaques  s’abonarà  mitjançant  autoliquidació/tiquet  en  la
màquina expenedora de l’Oficina del Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC).

El departament corresponent no entregarà les plaques sense l’acreditació del
seu pagament.

Igualment,  els titulars de les reserves d’aparcament, càrrega o descàrrega,
hauran de proveir-se de plaques adequades en l’Ajuntament. Els interessats hauran
de retirar les plaques dels serveis municipals i  tornar-les, si  és el  cas, pels seus
mitjans propis.

Un joc de plaques de senyalització de gual es compon de dues unitats amb el
mateix número de registre, i no podrà comprendre més d’una porta o entrada. Cada
joc de dues plaques de senyalització ha de venir referit a una sola entrada i cada
una d’aquestes constitueix una unitat del gual a efectes liquidatoris.

La  instal·lació  de  plaques  garantirà  respecte  de  tercers  l’exercici  de  les
prerrogatives establides en la llicència, que hauran de ser garantides per l’autoritat
municipal.

Article 13. El Padró d’obligats al pagament per aquest concepte es formarà
amb caràcter anual i amb referència al dia 1 de gener de cada exercici. Contindrà la
relació de subjectes passius.

Article 14. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de
l’Administració Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta
finalitat, sense que el canvi de domicili produïsca efectes davant de l’Administració
fins  que  es  presente  l’esmentada  declaració  tributària.  L’Administració  podrà
rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius  mitjançant  la  comprovació
pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l'Ajuntament  en  sessió  de  data  31  d'octubre  de  2016  i  no  havent-se  presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l'elevació automàtica a definitiu de l'acord
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d'aprovació inicial, i entrarà en vigor  una vegada haja sigut publicada en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2017.

Aprovació:
Última  modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  provisionalment  per
acord del Ple de data 31 d’octubre de 2016 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 249, de 30 de desembre de 2016.

Articles
modificats:

Els articles 9 i la  Disposició Final.

Aprovació:
Última  modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  provisionalment  per
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

Els articles 9, 12 i la Disposició Final.
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4.2. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

FONAMENT I NATURALESA

Article 1. De conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19, 20 a 27 i 57
del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest
Ajuntament  estableix  la  Taxa  per  aprofitament  especial  del  vol,  sòl  i  subsòl  del
domini públic local, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal. 

FET IMPOSABLE

Article 2. Naix per l’atorgament de l’oportuna llicència municipal que autoritza
l’aprofitament,  o  des  que efectivament  es  realitze,  si  es  fera  sense l’autorització
prèvia.

SUBJECTES PASSIUS

Article 3. Estan obligats al pagament:

a) Les persones naturals o jurídiques que siguen titulars de les llicències.

b) Les persones naturals o jurídiques que efectivament ocupen el sòl, vol o
subsòl de la via pública, quan ho facen sense les llicències respectives.

BASES I TARIFES
Article 4. 

Es prendrà com a base d’aquesta Taxa:

1. En els aprofitaments que es caracteritzen per l’ocupació del terreny:

a) Per ocupació directa del sòl, el valor de la superfície del terreny objecte
de l’aprofitament i les seues instal·lacions accessòries.

b) Per ocupació del vol, el valor de la superfície del vial sobre la qual es
projecten els elements constitutius de l’aprofitament.

c) Per ocupació del subsòl, el valor de la superfície del terreny alçat sobre
l’aprofitament i les seues instal·lacions de l’aprofitament.

 
       2.  En  els  aprofitaments  que  consistisquen  en  la  instal·lació  o  col·locació
d’elements  aïllats,  quan  la  superfície  ocupada,  alçada  o  projectada  per  cada
element  no  excedisca  d’un  metre  quadrat,  el  nombre  d’elements  instal·lats  o
col·locats.
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         3. En els aprofitaments constituïts per l’ocupació del vol o subsòl mitjançant
cables, els metres lineals de cadascun.

Article 5. Aquesta Taxa es liquidarà mitjançant la tarifa següent:

TARIFES 2014
a) Línies aèries:   € / any € / dia
Per cada m de línia d’un o dos 
conductors que discorren per la via 
pública 

       0,812000 € 0,002223 €

Per cada metre de línia de tres 
conductors, en les mateixes 
condicions 

       0,913500 € 0,002507 €

Per cada metre de línia de quatre 
conductors o més 

       1,015000 € 0,002781 €

b) Línies subterrànies:    
Per cada metre de línia subterrània 
siga quin siga el nombre de 
conductors 

       0,710500 € 0,001949 €

c) Altres elements:  
Per cada pal sustentador o un altre 
element situat en la via pública o 
terrenys del comú 

     18,270000 € 
0,050060 €

Cadiretes per a l’enganxament de 
línies per cada unitat 

       0,507500 € 0,001391 €

Article   6.  Tractant-se  de  la  taxa  per  utilització  privativa  o  aprofitament
especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses  explotadores  de  serveis  de  subministraments  que  resulte  d’interés
general o afecten la generalitat o una part important del veïnat, l’import d’aquelles
consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts
procedent de la facturació que obtinguen anualment en el terme municipal d’Alcoi les
referides empreses.

Amb aquesta finalitat, s’inclouran entre les empreses explotadores dels dits
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores d’aquests.

No s’inclouran en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis
de telefonia mòbil. 

Aquest règim especial  de quantificació s’aplicarà a les empreses a què es
refereix aquest apartat, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de
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les  quals  s’efectuen  els  subministraments,  com  si,  no  sent  titulars  de  les  dites
xarxes,  ho  són  de  drets  d’ús,  accés  o  interconnexió  a  aquestes.  Amb  aquesta
finalitat, s’entendrà per ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent
imputables a cada entitat, hagen sigut obtinguts per aquesta com a contraprestació
pels serveis prestats en aquest terme municipal.

No s’inclouran entre els ingressos bruts, amb aquesta finalitat, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per
compte de tercers que no constituïsquen un ingrés propi de l’entitat a què s’aplique
aquest règim especial de quantificació de la taxa.

Les empreses que empren xarxes alienes per a efectuar els subministraments
deduiran dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres
empreses  en  concepte  d’accés  o  interconnexió  a  les  xarxes  d’aquestes.  Les
empreses titulars d’aquestes xarxes hauran de computar les quantitats percebudes
per aquest concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.

L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim especial no podrà ser repercutit
als usuaris dels serveis de subministrament a què es refereix aquest article.

Les taxes regulades en aquest article són compatibles amb altres taxes que
puguen  establir-se  per  la  prestació  de  serveis  o  la  realització  d’activitats  de
competència  local,  de  les  quals  les  empreses  hagen  de  ser  subjectes  passius,
d’acord amb el que estableix l’article 23.1.b) del RD Leg. 2/2004, i queda exclosa pel
pagament d’aquesta taxa, l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa
o  l’aprofitament  especial  constituït  en  el  sòl,  subsòl  o  vol  de  les  vies  públiques
municipals.

NORMES DE GESTIÓ

Article  7.  Anualment es formarà un Padró en què figuraran els  obligats al
pagament afectats i les quotes respectives que es liquiden per l’aplicació d’aquesta
Ordenança.

Les empreses o particulars obligats al pagament hauran de presentar en el
mes de gener de cada any una declaració comprensiva dels elements gravats per
aquesta  Ordenança  i  que  serviran  de  base  per  a  la  formació  del  Padró.  Serà
obligatòria  la  presentació  de  la  declaració  indicada,  fins  i  tot  en  el  cas  que  no
s’hagen  instal·lat  nous  elements;  en  aquest  cas,  es  limitaran  a  acreditar  aquest
aspecte.

     Article 8. Les empreses obligades a aquesta Taxa en la forma regulada en
l’art.  6,  hauran  de  presentar  anualment  o  semestralment  una  declaració  dels
ingressos bruts facturats dins del termini de 30 dies hàbils següents al terme del

Ordenances fiscals - 123 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

període declarat.  Poden acordar-se concerts per a facilitar la liquidació d’aquesta
Taxa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 28 de desembre de 2013 i produirà efectes després de la seua
aprovació definitiva,  una vegada s’haja publicat  el  seu text  íntegre en el  Butlletí
Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 de la
Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, i començarà a aplicar-se, si és el
cas, a partir de l’1 de gener de 2014, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació
o derogació.
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4.3.  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LA  UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Article 1. NATURALESA

De conformitat amb el que preveuen els articles 15 a 19, 20 a 27 i 57 RD
Leg.2/2004,  de  5  de  març,  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes  Locals,  aquest
Ajuntament estableix la Taxa per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials
del  domini  públic  que comporten  benefici  o  utilitat  per  a  la  persona autoritzada,
establides en les tarifes d’aquesta Ordenança.

SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ

No  es  troben  subjectes  a  aquesta  taxa  les  utilitzacions  o  aprofitaments
realitzats per persones físiques, jurídiques o entitats que no tinguen ànim de lucre o
declarades  d’utilitat  pública,  els  objectius  de  les  quals  siguen  exclusivament  de
caràcter benèfic, educatiu, esportiu, polític, sindical, festiu, religiós o cívic en general,
sempre que els actes descrits anteriorment no tinguen caràcter privat.

La no-subjecció queda supeditada que la utilització privativa o l’aprofitament
especial  siga esporàdic i  no permanent,  no  continga publicitat  de  tercers,  no es
venga cap tipus de producte, excepte els propis de l’entitat, ni es cobre entrada per a
accedir a l’aprofitament, llevat que siga simbòlica i estiga destinada a satisfer els fins
propis de l’entitat no lucrativa.

Tot això sense perjudici de sol·licitar l’autorització corresponent i  complir la
normativa aplicable

No es troben subjectes a aquesta taxa les utilitzacions o aprofitaments que es
realitzen en ocasió d’activitats organitzades per l’Ajuntament.

Article 2. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes  passius  d’aquestes  taxes,  en  concepte  de contribuents,  les
persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la
Llei General Tributària, que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini
públic municipal en benefici particular, d’acord amb algun dels supòsits especificats
en les tarifes.

  
Article 3. TARIFA

Les tarifes aplicables per a la liquidació d’aquesta Taxa seran les següents:
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La sol·licitud d’autorització de l’aprofitament del domini públic no es tramitarà
si no va acompanyada de l’acreditació del pagament corresponent sense que aquest
habilite per a realitzar l’aprofitament fins a la concessió de l’autorització.

Una  vegada  concedida  l’autorització  anual  renovable,  l’aprofitament  serà
donat  d’alta  en  un  padró  anual,  en  el  qual  romandrà  mentre  no  hi  haja  cap
modificació  per  baixa  o  traspàs,  de  conformitat  amb  l’ordenança  reguladora  de
l’Ordenança  Reguladora  de  l’Ocupació  del  Domini  Públic  Municipal  Mitjançant
Taules, Cadires i Elements Auxiliars.

En els  casos de canvi  de  nom o traspàs,  la  responsabilitat  tributària  dels
deutes pendents s’exigirà d’acord amb l’article 174 i concordants de la Llei 58/2003,
de 17 desembre, General Tributària.

La taxa es gestionarà per mitjà d’un padró anual  que s’exposarà al  públic
durant  quinze  dies  i  en  què  s’anunciaran  els  períodes  de  recaptació.  La  gestió
recaptatòria es durà a terme mitjançant l’emissió de rebuts-díptics anuals. 

Les  modificacions  o  variacions  que  es  produïsquen  al  llarg  de  l’exercici
tributari s’aprovaran per decret de l’Alcaldia i s’incorporaran al padró en l’anualitat
següent.

El  període impositiu coincideix amb l’any natural,  excepte en els casos de
produir-se l’autorització de l’alta o baixa de l’activitat. En aquests casos la quota es
prorratejarà per semestres naturals.
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TARIFA 1a: PER COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES EN LA VIA PÚBLICA

1.1
PER METRE QUADRAT  EN DIES FESTIUS O ALTRES ESDEVENIMENTS  
ESPECIALS, durant tot el període festiu i segons autorització de l’Ajuntament.  7,05 €

1.2 Per metre quadrat d’ocupació anual 15 €

1.3

CARPES, VETLADORS I BARRES DE BAR AMB FRONT A LA VIA PÚBLICA 
(per m2, durant tot el període festiu, esdeveniment especial o una altra ocupació
de caràcter puntual).  La porció de terreny susceptible d’ocupació per vetlador, 
carpa o barra de bar, no podrà ser inferior a 2  m2)

8,43 €

1.4

CARPES, VETLADORS I BARRES DE BAR AMB FRONT A LA VIA PÚBLICA 
(per m2, durant tot l’any).
La porció de terreny susceptible d’ocupació per vetlador, carpa o barra de bar, 
no podrà ser inferior a 2 m2.

54,62 €
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Tractant-se  d’un  cobrament  periòdic  per  rebut,  no  resulta  obligatòria  la
notificació individualitzada; no obstant això, es trametran els rebuts no domiciliats al
domicili fiscal assignat per l’obligat tributari. Els que el perden o extravien hauran de
sol·licitar un duplicat en l’Administració de Tributs Municipal.

TARIFA 2a: APROFITAMENT ESPECIAL MITJANÇANT QUIOSCOS EN LA VIA
PÚBLICA

2.1 EPÍGRAF A: FINS A 5 m2, per m2 O FRACCIÓ I ANY 188,66 €

2,2 EPÍGRAF B: DE MÉS DE 5 m2, per m2 O FRACCIÓ I ANY 142,02 €

Aquesta  tarifa  s’aplicarà  des  del  primer  metre  quadrat  o  fracció,  i  es
prorratejarà per semestres naturals, inclosos el d’inici o cessament en l’aprofitament.

TARIFA 3a APROFITAMENT VIA PÚBLICA MITJANÇANT LLOCS

3.1
Parades de venda no sedentària,  per m2 d’ocupació i  dia,  en
ocupacions inferiors o iguals a un mes:

3,24 €

3.2
Parades de venda no sedentària, quan l’ocupació siga superior a
un mes, la tarifa serà trimestral, per fracció de 4 m2.

42,78 €

3.3

Espectacles  en  la  modalitat  de  LLOCS  D’ATRACCIONS  en
recinte firal durant les Festes de Sant Jordi. Per metre lineal de
façana de l’atracció en el carrer principal d’aquesta, durant tot el
període festiu.

64,18 €

3.4
Espectacles  en  la  modalitat  de  LLOCS  D’ATRACCIONS  en
altres  esdeveniments  especials,  per  metre  lineal  durant  tot  el
període festiu.

21,28 €

3.5

Circ,  espectacles  de  qualsevol  classe:  taurins,  musicals,
gastronòmics,  rodatges  cinematogràfics…,  o  activitats  en  el
domini  públic  que  no  tinguen  regulació  específica  ni  caràcter
permanent. Per dia o fracció, siga quina siga la superfície, per
m2.

167,92 €

3.6

Activitats de qualsevol naturalesa del sector privat (empresarial,
cultural, esportiva, artística, mercats extraordinaris), que tinguen
la finalitat de promoure i/o difondre l’activitat econòmica de qui
l’organitza. Per dia”.

53,47 €
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La Taxa es gestionarà a través d’un Padró anual que s’exposarà al  públic
durant 15 dies i s’anunciaran en el BOP els períodes mensuals de recaptació. La
seua  gestió  recaptatòria  es  durà  a  terme  mitjançant  l’emissió  de  rebuts-díptics-
mensuals. El període de pagament en voluntària de cada una de les quotes serà de
dos mesos. Les modificacions o variacions que es produïsquen al llarg de l’exercici
s’aprovaran per Decret de l’Alcaldia i s’incorporaran al Padró reglamentàriament.

La meritació de la Taxa tindrà lloc el dia 1 de cada mes, i el titular del lloc
estarà obligat al seu pagament en la dita data.

L’obtenció  de  la  llicència  municipal  per  a  l’ocupació,  d’acord  amb  el
Reglament corresponent, d’algun dels llocs dels mercats, originarà el sotmetiment a
aquesta Taxa des del dia primer del període tributari mensual corresponent.

Els titulars de llocs de mercat ambulant de caràcter periòdic i ubicació fixa,
hauran de tenir sempre a disposició de l’autoritat municipal, en el lloc on es realitze
la venda, el rebut acreditatiu del pagament.
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TARIFA 4a VENDA NO SEDENTÀRIA EN LA MODALITAT DE MERCAT

4.1. MERCAT EXTRAORDINARI DURANT LES FESTES DE SANT JORDI

La superfície d’ocupació per cada lloc serà de 3 metres lineals com a mínim, per a tot
l’esdeveniment festiu

100,00 €

4.2 MERCATS AMBULANTS DE CARÀCTER PERIÒDIC I UBICACIÓ FIXA

4.2.1 Per un dia a la setmana (m/l taulell) 7,41 €

4.3 VENDA  NO  SEDENTÀRIA  EN  LA  MODALITAT  DE  MERCAT
AMBULANT A LA ZONA DE BATOI

4.3.1 PER METRE LINEAL DE TAULELL I DIA 4,25 €
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TARIFA 5a 
Aprofitaments  del  domini  públic  local  mitjançant  caixers  automàtics,
màquines  expenedores,  barres  de  bar  o  establiments  situats  en  línia  de
façana i manipulats o en els quals se sol·licite el servei i es reba des de la via
pública.

5.1 CARRERS DE PRIMERA CATEGORIA 200 €

5.2 CARRERS DE LA RESTA DEL MUNICIPI 150 €

La categoria dels carrers correspon a l’establida per a l’impost sobre activitats
econòmiques.

Els  establiments  afectats  estaran  obligats  a  ser  donats  d’alta  en  la  Taxa
corresponent per l’aprofitament en línia de façana abans del 31 de març de 2016.

Verificada  la  declaració,  l’Ajuntament  notificarà  la  liquidació  corresponent  i
l’alta de l’entitat en el padró o matrícula de la taxa per a exercicis successius.

La declaració tributària haurà de contenir les dades següents:

–Les dades de l’obligat tributari i la ubicació de l’aprofitament públic existent.

En el cas de nous aprofitaments, una vegada haja entrat en vigor aquesta
disposició, s’efectuarà l’alta en el termini de 30 dies des de la seua posada en servei.

En el cas d’alta o baixa, la quota serà prorratejable per semestres.

Les altes noves que ja existiren a 1 de gener de 2016 abonaran la quota
anual.

TARIFA 6a ALTRES APROFITAMENTS
6.1 6.1.1. Plaques de no aparcar i altres ocupacions de la

via  pública  o  terrenys  d’ús  públic  amb  motiu
d’obres  de  construcció,  rehabilitació,  reparació,
etc.,  amb  enderrocs,  materials  de  construcció,
vagons  per  a  la  seua  recollida  o  depòsit,
contenidors, obertura de rases, estudis geotècnics
i altres aprofitaments anàlegs. Per m2 o fracció i
dia. Ocupació mín. 12 m2.

0,54 €

6.1.2. Plaques  de  no  aparcar  i  reserva  d’espais  de
qualsevol  classe  per  a  usos  diversos  provocats
per necessitats ocasionals (càrrega i descàrrega,
mudances, bodes…), per cada m2 o fracció i dia.
Ocupació mínima 12 m2
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6.1.3. Altres aprofitaments de caràcter lucratiu, no 
compresos en els apartats anteriors o ocupacions 
provisionals de terrenys de propietat municipal no 
especificats.  Per m2 o fracció i dia

6.2.

Plaques de no aparcar i  altres ocupacions de la via
pública o terrenys d’ús públic amb motiu d’obres de
construcció,  rehabilitació,  reparació,  etc.,  amb
enderrocs, materials de construcció, vagons per a la
seua  recollida  o  depòsit,  contenidors  i  altres
aprofitaments  anàlegs  o  reserves  d’espais  de
qualsevol  classe  per  a  usos  diversos  provocats  per
necessitats ocasionals.
Per m2 o fracció, quan l’ocupació siga superior o igual
a un mes, la tarifa que s’estableix serà trimestral.
Ocupació mín. 12 m2

32,08 €

6.3.

Tall  temporal  de  trànsit  rodat,  el  qual  provoca
l’ocupació de la via pública per camions de càrrega i
descàrrega  de  materials  o  per  maquinària  mòbil  de
construcció, segons autorització d’horari establit per la
Policia Local. Per dia.

32,08 €

6.4.
Tanques, bastides, separadors fixos o mòbils.
Per m2 al mes o fracció.

5,13 €

6.5.
Instal·lació  d’anuncis  que  ocupen  el  domini  públic
local. Per m2 o fracció durant tot l’any. 32,08 €

S’aplicarà  una  bonificació  del  50%  als  epígrafs  6.1.,  6.3.,  6.4.  quan  les
construccions, instal·lacions o obres de rehabilitació es duguen a terme en el conjunt
historicoartístic de la ciutat.

La  persona  interessada  haurà  d’abonar  la  taxa  almenys  amb  dos  dies
d’antelació a la data de prestació de l’ocupació, que no es tramitarà sense que s’haja
efectuat l’ingrés corresponent en les entitats col·laboradores autoritzades; s’haurà de
tenir  en  compte  que  aquest  termini  podrà  modificar-se  en  els  casos  d’urgència
justificada.

En tot cas, i per qualsevol liquidació subjecta a la taxa per ocupació del domini
públic, es cobrarà una quantitat mínima de (10,65 €) a fi de cobrir les despeses de
gestió administrativa de la sol·licitud.

Es tindrà en compte per a la determinació del valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, entre
d’altres, el valor cadastral, el preu dels lloguers i els valors de compra dels immobles
contigus al domini públic afectat.
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Es cuidarà  especialment  que els  preus  resultants  siguen els  de  mercat  a
l’efecte  que  els  que  utilitzen  o  aprofiten  el  domini  públic  no  incórreguen  en
competència deslleial amb la resta de ciutadans. Amb aquesta finalitat, s’estableixen
tarifes mínimes que representen el valor de mercat de la unitat de negoci de menor
superfície,  possible  per  a  disposar  de  capacitat  per  al  tràfic  mercantil,  serveis
sanitaris i de seguretat, en els mateixos termes exigits en els edificis en propietat
horitzontal.

No es concedirà autorització a les persones interessades que, al temps de
presentar la sol·licitud, mantinguen deutes pendents amb l’Ajuntament d’Alcoi. 

No es concedirà cap autorització d’aprofitament o utilització del domini públic
local als que incomplisquen l’acord plenari de 24.06.2013.

– “Per una ciutat sense circs amb animals salvatges”.

Article 4. Les quantitats exigibles d’acord amb les Tarifes es liquidaran per
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de
temps assenyalats en les diferents tarifes.

L’aprofitament del domini públic mitjançant quioscos i vitrines a la via pública,
constitueixen ús privatiu i, per tant, sotmesos al règim de concessió administrativa
atorgada després de la licitació prèvia i regulada en l’art. 78 i 55 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals.

Tots els aprofitaments que, havent sigut objecte de concessió o autorització
municipal per un termini de temps que s’haja excedit, es consideren en situació no
reglamentària  i  han  de  concloure  de  forma immediata.  L’Administració  Municipal
comunicarà  aquesta  situació  a  les  persones  interessades  i  els  requerirà  perquè
cessen  en  l’aprofitament.  La  situació  d’aprofitament  realitzat  sense  concessió  o
autorització municipal donarà lloc, amb independència d’altres conseqüències, a la
incoació d’un expedient per responsabilitat fiscal, atés que aquest aprofitament de
domini públic merita la taxa reguladora en aquesta Ordenança.

.
MERITACIÓ

Article 5. 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança naix:

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el
moment  de  sol·licitar  la  llicència  corresponent  o  des  que  s’inicie  l’ús  privatiu  o
l’aprofitament especial si es va procedir sense l’autorització oportuna.
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b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el dia
primer de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes.

2. El pagament de la taxa es realitzarà:

a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la
Tresoreria Municipal o on establisca l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la
llicència corresponent.

En  els  aprofitaments  especials  del  domini  públic  local  mitjançant  senyals
mòbils de prohibit aparcar, la sol·licitud d’ocupació haurà d’anar acompanyada de
l’autoliquidació  de  la  taxa  corresponent,  segons  el  model  determinat  per
l’Ajuntament.

No s’admetrà per a la seua tramitació cap sol·licitud que no porte adjunta
l’acreditació del pagament de la taxa.

b) Tractant-se de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
vegada inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta Taxa per anys naturals en les
oficines de Recaptació Municipal i en el període reglamentari.

Article 6. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un
subjecte  passiu  canvie  el  seu  domicili,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de
l’Administració Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta
finalitat, sense que el canvi de domicili produïsca efectes davant de l’Administració
fins  que  es  presente  l’esmentada  declaració  tributària.  L’Administració  podrà
rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius  mitjançant  la  comprovació
pertinent.

Article 7. INSPECCIÓ

Quan  es  produïsca  un  aprofitament  subjecte  a  aquesta  taxa  sense  la
preceptiva autorització municipal prèvia, sense perjudici de les mesures que resulten
procedents en exercici de les facultats administratives de l’Ajuntament, i imposició de
les sancions que resulten procedents, la Inspecció de Tributs alçarà acta i practicarà
la  liquidació  que  corresponga.  La  regularització  de  l’aprofitament,  quan  siga
procedent, requerirà el pagament de la liquidació practicada per la Inspecció, sense
perjudici de les altres mesures que resulten pertinents.

En cap cas, el pagament de la taxa legitima l’aprofitament sense la preceptiva
autorització prèvia.

DISPOSICIÓ FINAL
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Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i no havent-se presentat al·legacions i/o
reclamacions,  es  declara  l’elevació  automàtica  a  definitiu  de  l’acord  d’aprovació
inicial, i entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
Última modificació de l’Ordenança: aprovada provisionalment per 
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de 
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

L’article 3 i la Disposició Final.
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4.4.  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE
VEHICLES  DE  TRACCIÓ  MECÀNICA  EN  LES  VIES  PÚBLIQUES  DE
PERMANÈNCIA LIMITADA

    
CONCEPTE

Article 1. De conformitat amb el que estableixen els articles 15 a 19, 20 a 27 i
57 del  RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de  les
Hisendes  Locals,  s’estableix  i  regula  per  aquesta  Ordenança  la  Taxa  per
l’estacionament  de  vehicles  de  tracció  mecànica  en  les  vies  públiques  d’aquest
municipi que es determinen i que es regeixen pel sistema de permanència limitada.

NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 2. 

1.  La  contraprestació  que  es  regula  té  naturalesa  de  la  Taxa,  atés  que
correspon a un aprofitament especial de la via pública de duració limitada.

2. La Taxa que es regula en aquesta Ordenança té per objecte la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic, per l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica situats en zones que tenen establides limitació en el temps de
permanència.
      

Article  3. A  l’efecte  d’aquesta  Taxa  s’entendrà  per  estacionament  tota
immobilització  de  vehicle  en  zona limitada la  duració  del  qual  excedisca de dos
minuts i no siga per imperatius de la circulació.

MERITACIÓ

Article  4. L’obligació de  pagament  naix  en  el  moment  en  què  s’efectue
l’estacionament dels vehicles en les vies públiques compreses en la zona que es
determine per l’Ajuntament.

SUBJECTES PASSIUS

Article 5. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors dels vehicles
que  estacionen  en  les  zones  de  permanència  limitada,  a  l’efecte  del  qual  es
presumirà, excepte prova en contra, que el conductor és l’amo o titular del vehicle.

En  tot  cas,  de  les  infraccions  a  les  normes  d’aquesta  Ordenança,  serà
responsable subsidiari el titular del vehicle, entenent-se com  a tal la persona el nom
de la qual figura en el permís de circulació o inscrit en el Registre de la Direcció
General de Trànsit.
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BASE IMPOSABLE

Article  6. La  base  de  la  Taxa  estarà  determinada  d’acord  amb  el  temps
d’estacionament a les zones o espais de la via pública que tinguen establides les
limitacions d’estacionament.

Article 7.
TARIFA ORA 2014

Per cada vehicle que s’estacione durant els temps de permanència següents:

ELEMENTS DE GRAVAMEN 2014

Mínim 21 minuts 0,30 €

59 minuts 0,65 €

Màxim 118 minuts 1,30 €

Tiquet d’anul·lació de denúncia: Els excessos en el  temps d’estacionament
sobre el període autoritzat i pagat segons tiquet, sempre que aquest no siga superior
a mitja hora: 3,75 €. El pagament haurà d’efectuar-se dins de les 24 hores següents,
sempre que es complisquen les condicions descrites anteriorment.

2. El temps màxim de permanència permés en els estacionaments serà de
dues hores.

 NORMES DE GESTIÓ

Article 8. Les zones afectades pel control i limitació del temps d’estacionament
es trobaran perfectament identificades per mitjà de la senyalització adequada. Així
mateix,  a  l’efecte  de la  localització  de  les  màquines expenedores de  tiquets,  es
penjaran  els  senyals  o  indicadors  oportuns,  en  els  quals  els  conductors  podran
obtenir el tiquet corresponent el temps que consideren que romandran estacionats a
la zona.

Article  9. La  supervisió  dels  estacionaments  serà  efectuada  per  personal
degudament  uniformat  i  acreditat  per  l’Ajuntament  o,  si  és  el  cas,  de  l’entitat
mercantil concessionària del servei, els quals comprovaran la validesa dels tiquets, i
també que no se sobrepasse l’hora límit d’estacionament. Els esmentats supervisors
hauran  de  comunicar  als  agents  de  la  Policia  Local  qualsevol  transgressió
d’aquestes  normes,  per  si  fóra  procedent  efectuar  la  denúncia  corresponent
d’infracció comesa.

      Article  10. El  pagament  de  la  taxa  per  l’ús  d’aparcaments  en  zones  de
permanència  limitada  s’efectuarà  en  proveir-se  l’usuari  del  servei  del  tiquet
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d’estacionament  corresponent  en  els  aparells  distribuïdors d’aquests.  En aquests
tiquets  s’haurà  d’especificar  clarament  l’import  satisfet,  la  data  i  l’hora  límit
autoritzada  per  a  l’establiment  del  vehicle,  segons import  pagat.  Aquests  tiquets
s’hauran d’exhibir en un lloc que siga visible des de l’exterior del vehicle contra el
parabrisa per la part interior d’aquest.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, també podrà realitzar-se el
pagament mitjançant targetes magnètiques les condicions d’utilització de les quals
s’establiran mitjançant un acord de la Junta de Govern Local.

      Article  11. L’Ajuntament  farà  públic  amb  quinze  dies  d’antelació,  com  a
mínim, les zones de permanència limitada, així com els dies i hores, que podran ser
modificades per raons d’interés públic que així ho aconsellen.

Amb  aquesta  finalitat,  es  publicarà  un  edicte  en  el  tauler  d’anuncis  de  la  Casa
Consistorial i en dos diaris de major difusió de la província.

Article 12.

1. Són infraccions al que disposa l’Ordenança:
a) La falta de tiquet d’estacionament quan aquest s’haguera efectuat en els 
llocs delimitats amb aquesta finalitat.
b) El falsejament o utilització indeguda del tiquet d’estacionament.
c) L’excés de temps sobre l’autoritzat o pagat.

2. Les sancions que cal imposar per aquestes infraccions són:

d)  Quan la  falta  de  tiquet, el  seu falsejament  o  utilització  indeguda siga  una
conducta reiterada, s’imposarà una sanció de 30,00 €, independentment de la
retirada del vehicle.
e)  Quan  l’excés  de  temps  sobre  l’autoritzat  siga  una  conducta  reiterada
s’imposarà una sanció de 24,00 €, independentment de la retirada del vehicle.

No obstant el que disposa aquest últim paràgraf, l’usuari podrà evitar la sanció
corresponent a l’excés de temps sobre l’autoritzat o pagat, sempre que aquest no
siga  superior  a  mitja  hora,  mitjançant  el  pagament  d’un  tiquet d’anul·lació de
denúncia.  El  dit  pagament  haurà  d’efectuar-se  dins  de  les  24  hores  següents,
sempre que es complisquen les condicions descrites anteriorment. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança ha sigut aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
la sessió de data 23 de desembre de 2013,  produirà  efectes una vegada s’haja
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, haja transcorregut el
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termini assenyalat en l’article 65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim
Local, començarà a aplicar-se, si és el cas, a partir de l’1 de gener de 2014 i es
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació.
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4.5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER
LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides en els art. 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola i per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local, de conformitat amb el que disposen els art. 15 a 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora
de  les  hisendes  locals,  aquest  Ajuntament  estableix  la  Taxa  per  la  Utilització
Privativa  o  Aprofitament  especial  constituït  en  el  vol,  sòl  i  subsòl  de  les  vies
públiques municipals a favor d’empreses explotadores o prestadores de serveis de
telefonia mòbil que afecten la generalitat o a una part important del veïnat.

Sense  perjudici  de  les  disposicions  de  desplegament,  harmonització  i/o
execució que conformen aquesta Ordenança, la determinació del fet imposable, del
subjecte passiu, de la base imposable, de l’establiment, supressió i pròrroga de les
exempcions i/o bonificacions, de tipus de gravamen, de la meritació i  de tots els
altres elements determinants de la quantia del deute tributari, es determinen per la
normativa legal i reglamentària indicada i, en general, la que siga aplicable.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança el
gaudi de la utilització privativa genèrica o de l’aprofitament especial constituït en el
vol, sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores
o prestadores de serveis de subministraments i telecomunicacions (tant si es presten
totalment o parcialment per una xarxa fixa) que resulten d’interés general o afecten
la generalitat o a una part important del veïnat.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació  dels  serveis  de  subministrament  siga  necessari  utilitzar  una xarxa  que
efectivament ocupa, de manera exclusiva o parcialment, el vol, el sòl i el subsòl de
les vies públiques municipals.

3. La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb les quanties i/o
tarifes  que,  amb  caràcter  puntual  o  periòdic,  puguen  acreditar-se  com  a
conseqüència  de  la  cessió  d’ús  d’infraestructures  específicament  destinades  o
habilitades per l’Ajuntament per a allotjar xarxes de serveis.
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Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa reguladora per aquesta Ordenança, les
empreses explotadores que aprofiten el  domini  públic local  per a la prestació de
serveis  de  subministrament  d’aigua,  gas,  electricitat,  telecomunicacions  (per  a
telefonia  fixa  o  telefonia  mòbil)  i  altres  d’anàlegs,  així  com  les  empreses  que
exploten  la  xarxa  de  comunicació  interna  mitjançant  sistemes  de  fibra  òptica,
televisió  per  cable  o  qualsevol  altra  tècnica  que  disposen  o  utilitzen  xarxes  o
instal·lacions que transcórreguen pel domini públic local o que estiguen instal·lades,
tant  si  són  titulars  de  les  xarxes  corresponents  per  a  les  quals  realitzen  el
subministrament, com si només són titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a
aquestes.

2. També seran subjectes passius les empreses, entitats o administracions
que presten serveis o exploten una xarxa de comunicació en el mercat, d’acord amb
el que preveu el paràgraf 2n de l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 11/1998, de 24
d’abril, General de Telecomunicacions.

3.  Es  consideraran  empreses  explotadores  les  empreses  transportadores,
distribuïdores i comercialitzadores d’aquests serveis.

4. Es consideren prestats dins del terme municipal tots els serveis que per la
seua naturalesa, depenguen o estiguen en relació amb l’aprofitament del vol, el sòl o
el subsòl de la via pública, encara que el preu es pague en un altre municipi.

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries
del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els
articles 37 a 41 de la Llei 230/1963, General Tributària.

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

Article 5. Quantia

1. Règim de quantificació de la taxa pels serveis de telefonia mòbil:

a) Per  a  determinar  la  quantia  de  la  utilització  privativa  o  l’aprofitament
especial dels serveis de telefonia mòbil, d’acord amb la xarxa de telefonia
fixa útil per a la telefonia mòbil instal·lada en aquest municipi, el valor de
referència  del  sòl  municipal,  la  delimitació  individualitzada  de  cada
operador i la seua quota de mercat en el municipi, s’aplicarà la fórmula de
càlcul següent:
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Quota tributària = TB x T x CE

On,  TB  és  la  tarifa  bàsica  per  any;  T  és  el  temps  de  duració  de  la
utilització privativa o aprofitament especial,  expressat en anys o fracció
trimestral d’any (1, 0,25, 0,5 o 0,75, segons es tracte de tot l’any o 1, 2 o 3
trimestres,  respectivament);  i  CE és  el  coeficient  específic  atribuïble  a
cada operador segons la seua quota de mercat en el municipi.

b) La tarifa bàsica és de 283.701,13 EUR / any.

c) El coeficient específic atribuïble a cada operador s’obtindrà a partir de la
quota total de mercat de telefonia mòbil que li corresponga en el municipi,
incloent-hi  totes  les  seues  modalitats,  tant  de  postpagament  com  de
prepagament.

Si  en  el  transcurs  del  procediment  de  liquidació  corresponent  a  cada
exercici no se n’acrediten d’altres, es podran aplicar els que resulten per a
cada operador de l’últim informe anual publicat per la Comissió del Mercat
de  Telecomunicacions  desagregats  per  al  municipi,  si  consten,  o  els
agregats per la comunitat autònoma en què aquest pertany o per conjunt
nacional total, a falta d’això.

2. Règim especial de quantificació per ingressos bruts derivats de la facturació.

a) Els serveis de telefonia mòbil  queden expressament exclosos d’aquest
règim de quantificació de la taxa.

b) Per a la resta dels subjectes passius determinats en l’article 3 d’aquesta
Ordenança, sense excepció, la quantia d’aquesta taxa (tant si el subjecte
passiu és propietari de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix
el  gaudi  de  l’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  com  si
únicament  ho  és  de drets  d’ús,  accés o  interconnexió  a  aquestes)  és
l’1,5% dels  ingressos  bruts  procedents  de  la  facturació  que  obtinguen
anualment en el terme municipal.

c) A l’efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació obtinguda anualment en el  terme municipal
per  les  empreses  explotadores  de  serveis  de  subministrament,  els
ingressos bruts imputables a cada entitat, obtinguts com a contraprestació
pels serveis de subministraments realitzats en els usuaris,  en el  terme
municipal, incloent-hi, entre d’altres, els procedents de lloguer, posada en
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels
comptadors,  equips  o  instal·lacions  propietat  de  les  empreses  o  els
usuaris utilitzats en la prestació dels dits serveis i, en general, tots aquells
ingressos  que  procedisquen  de  la  facturació  realitzada  pels  serveis
resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores, així com
els subministraments prestats de forma gratuïta a un tercer, els consums
propis i els no retribuïts en diners, que hauran de facturar-se al preu mitjà
dels anàlegs de la seua classe.
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d) No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:

- Els impostos indirectes que graven els serveis prestats.

- Les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que
no constituïsquen un ingrés propi de l’entitat a què s’aplica
aquest règim especial de quantificació.

La quantia d’aquesta taxa que corresponga a Telefónica d’España, SA, es
considera englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual
a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4. de la Llei 15/1987, de 30 de
juliol, segons la redacció establida per la disposició addicional vuitena de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

La compensació a què es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas
d’aplicació  a  les  quotes  meritades  per  les  empreses  participades  per
Telefónica  de  España,  SA,  encara  que  ho  siguen  íntegrament,  que
presten  serveis  de  telecomunicacions  i  que  estiguen  obligades  al
pagament, d’acord amb el que estableix l’article 3.1 d’aquesta Ordenança.

El pagament de la taxa, d’acord amb els criteris de quantificació a què es
refereix  aquest  article,  és  compatible  amb l’exigibilitat  de  taxes  per  la
prestació de serveis.

Article 6. Meritació

1. L’obligació de pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança naix en 
els casos següents:

a)  Quan  es  tracta  de  concessions  o  autoritzacions  de  nous
aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments que ja
han sigut autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada un dels períodes
naturals que s’indiquen en l’article següent.

c) En aquells supòsits en què l’aprofitament especial a què fa referència
l’article 1 d’aquesta Ordenança no requerisca llicència o autorització, des
del  moment que s’ha iniciat  el  dit  aprofitament.  Amb aquesta finalitat,
s’entén que ha començat l’aprofitament en el moment en què s’inicia la
prestació del servei als ciutadans que ho sol·liciten.

d)  Quan els aprofitaments especials  del  sòl,  subsòl  o  vol  de les vies
públiques es prolonguen diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i  el  període impositiu comprendrà l’any
natural.
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Article 7. Gestió de la taxa

1. Règim especial de quantificació pels serveis de telefonia mòbil

Per a calcular el coeficient específic atribuïble a cada operador, els subjectes
passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança hauran de presentar abans del
30 de gener  de cada any,  una declaració  acreditativa  del  nombre d’usuaris  pels
quals el subjecte passiu opera en el terme municipal, que inclourà els serveis de
postpagament com els serveis de prepagament.

La  falta  de  declaració  dels  interessats  dins  del  termini  indicat,  facultarà
l’Ajuntament per a procedir  a la quantificació de la taxa,  d’acord amb les quotes
respectives de mercat de cada operadora al municipi.

L’Ajuntament girarà les liquidacions oportunes, que seran ingressades tal com
es detalla en els apartats següents:

a) El  pagament  de  les  taxes  a  què  es  refereix  aquesta  Ordenança  es
realitzarà  d’acord  amb  les  liquidacions  trimestrals  a  compte  de  la
liquidació definitiva.  Les liquidacions mencionades seran practicades i
notificades als subjectes passius pel mateix Ajuntament.

b) L’import de cada liquidació trimestral  equivalent al 25 de l’import  total
resultant  de  la  liquidació  a  què  es  refereix  l’apartat  5.1  d’aquesta
ordenança, referida a l’any immediatament anterior.

c) L’Ajuntament  practicarà  les  liquidacions  trimestrals  i  les  notificarà  als
subjectes passius perquè facen efectius els seus deutes tributaris,  en
període  voluntari  de  pagament,  dins  dels  terminis  de  venciment
següents:

1r venciment: 31 de març.

2n venciment: 30 de juny.

3r venciment: 30 de setembre.

4t venciment: 31 de desembre.

La liquidació definitiva ha d’ingressar-se dins del primer trimestre següent a
l’any en què es refereix. L’import total es determina per la quantia total resultant de la
liquidació  a  què  es  refereix  l’apartat  5.1  d’aquesta  ordenança,  referida  a  l’any
immediatament anterior al de la liquidació. La quantitat que s’haurà d’ingressar és la
diferència entre eixe import i els ingressos a compte efectuats amb relació al mateix
exercici.  En  cas  que  hi  haja  saldo  negatiu,  l’excés  satisfet  a  l’Ajuntament  es
compensarà en el primer pagament a compte o en els successius.

2.  Règim  especial  de  quantificació  per  ingressos  bruts  derivats  de  la
facturació.

Els subjectes passius d’aquesta taxa pel règim especial de quantificació per
ingressos  bruts  procedents  de  la  facturació,  hauran  de  presentar  a  l’Ajuntament
abans  del  30  de  gener  de  cada  any  la  declaració  corresponent  a  l’import  dels
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ingressos  bruts  facturats  de  l’exercici  immediatament  anterior,  desagregada  per
conceptes, d’acord amb la normativa reguladora de cada sector, perquè l’Ajuntament
puga girar les liquidacions a què es refereixen els apartats següents:

a) El  pagament  de  les  taxes  a  què  es  refereix  aquesta  ordenança  es
realitzarà  d’acord  amb  les  liquidacions  trimestrals  a  compte  de  la
liquidació definitiva.  Les liquidacions mencionades seran practicades i
notificades als subjectes passius pel mateix Ajuntament.

b) L’import  de  cada  liquidació  trimestral  equival  a  la  quantitat  resultant
d’aplicar el percentatge expressat en l’article 5.II.2 d’aquesta Ordenança
el 25% dels ingressos bruts procedents de la facturació duta a terme
dins del terme municipal l’any anterior.

c) L’Ajuntament  practicarà  les  liquidacions  trimestrals  i  les  notificarà  als
subjectes passius perquè facen efectius els seus deutes tributaris,  en
període  voluntari  de  pagament,  dins  dels  terminis  de  venciment
següents:

1r venciment: 31 de març.

2n venciment: 30 de juny.

3r venciment: 30 de setembre.

4t venciment: 31 de desembre.

d) La  liquidació  definitiva  ha  d’ingressar-se  dins  del  primer  trimestre
següent  a  l’any  en què  es  refereix.  L’import  es  determina mitjançant
l’aplicació  del  percentatge  expressat  en  l’article  5.II.2  d’aquesta
ordenança a la quantitat dels ingressos bruts procedents de la facturació
acreditats  per cada empresa amb relació al  dit  any.  La quantitat  que
s’haurà d’ingressar és la diferència entre eixe import i els ingressos a
compte efectuats amb relació al mateix exercici. En cas que hi haja saldo
negatiu,  l’excés  satisfet  a  l’Ajuntament  es  compensarà  en  el  primer
pagament a compte o en els successius.

3.  L’Ajuntament  podrà  requerir  a  l’interessat  qualsevol  altra  documentació
que, segons el  parer dels serveis municipals,  puga considerar-se vàlida per a la
quantificació d’aquesta taxa.

4.  Els  serveis  municipals  procediran  a  la  comprovació  per  qualsevol  dels
mitjans previstos en els articles 52 i 109 de la Llei General Tributària, i la modificació,
si  és  el  cas,  de  la  base  imposable  utilitzada  per  l’interessat  o  en  la  liquidació
provisional,  practicant  la  liquidació definitiva  corresponent que exigirà  al  subjecte
passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que corresponga.

Article 8.  Responsabilitats del subjecte passiu
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1.  Quan  la  utilització  privativa  o  l’aprofitament  especial  provoquen  la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l’entitat
en qüestió estan obligats a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de
reconstrucció  o  reparació  i  depositar-se  prèviament  l’import,  sense  perjudici  del
pagament de la taxa que corresponga.

2.  Si  els  danys  són  irreparables,  s’indemnitzarà  l’Ajuntament  amb  una
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament efectivament
produït.

3.  En  cap  cas  l’Ajuntament  pot  condonar  les  indemnitzacions  ni  els
reintegraments a què es refereixen els dos apartats anteriors.

Article 9. Facultats d’inspecció

La  comprovació  i  inspecció  de  tots  aquells  elements  que  regula  aquesta
ordenança, per a quantificar la taxa i realitzar el pagament, correspon als serveis
d’inspecció propis d’aquest Ajuntament.

Article 10. Infraccions i sancions

Excepte el que s’estableix concretament en els articles d’aquesta Ordenança,
quant  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries  i  de  les  sancions  que  els
corresponguen  en  cada  cas,  caldrà  ajustar-se  al  que  disposa  l’ordenança  fiscal
general.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Deixar sense efecte, fins que el Tribunal es pronuncie, l’aplicació d’aquesta
Ordenança i, conseqüentment, suspendre les liquidacions derivades d’aquesta, a la
vista de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que disposa que el
Dret de la Unió no permet als Estats membres imposar el dit cànon als operadors
que, sense ser propietaris de les infraestructures, les utilitzen per a la prestació de
serveis de telefonia mòbil.

Ordenances fiscals - 144 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

5. PREUS PÚBLICS

5.1.  PREU  PÚBLIC  PER  LA  UTILITZACIÓ  D’INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES
MUNICIPALS

CONCEPTE

Article  1. De  conformitat  amb  el  que  preveu  l’art.  127  del  RD  Legislatiu

2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes

Locals,  aquest  Ajuntament  estableix  el  Preu  Públic  per  la  utilització  de  les

instal·lacions esportives municipals. 

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Article  2. L’obligació  de  pagament  està  determinada  per  la  utilització  de

qualsevol  dels  serveis  o  instal·lacions  esportives  municipals,  o  per  l’accés  a

aquestes, i naixerà des que la utilització s’inicie; des que se sol·liciten els diferents

serveis; o pel simple accés a les instal·lacions.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article  3. Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic  els  usuaris  de  les

instal·lacions i, si és el cas, els assistents als actes per als quals s’exigisca bitllet

d’entrada.

RESPONSABLES

Article 4. En cas que els usuaris de les instal·lacions siguen menors d’edat,

seran responsables els que posseïsquen la seua representació legal.
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TARIFES

Article 5.  La tarifa que cal percebre serà la següent:

CARNET ABONAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Concepte

ABONAT temporada de l’1 de setembre al 31 d’agost (a 
partir de 18 anys).

55,00 €

ABONAT temporada de l’1 de setembre al 31 d’agost (a
partir  de  18  anys)  persones  que  presenten  el  títol  de
família nombrosa,  monoparentals  i  persones
desocupades

45,00 €

ABONAT temporada  de  l’1  de  setembre  al  31  d’agost
(jubilats, pensionistes, majors de 65 anys) 16,50 €

ABONAT TEMPORADA DE l’1  DE  SETEMBRE AL  31
D’AGOST (MENORS DE 18 ANYS) * 0,00 €

ABONAT  temporada  de  l’1  de  setembre  al  31  d’agost
(persones  discapacitades  en  grau  igual  o  superior  al
33%).

0,00 €

(*) Quan es faça referència a menors de 18 anys, es consideraran com a tals
aquells usuaris que no hagen arribat a l’edat de 18 anys, ni els complisquen durant
l’any, considerat des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. 

BONIFICACIONS

Concepte
ABONAT (a  partir  de  18  anys),  bonificació  del  50%  per  a
aquelles persones que formalitzen l’alta del carnet a partir de
l’1  de  març  i  amb  una  duració  fins  al  31  d’agost  de  cada
anualitat.

27,50 €

ABONAT (a partir de 18 anys), amb títol de família nombrosa,
monoparentals  i  persones  desocupades,  bonificació del
50% per a aquelles persones que formalitzen l’alta del carnet a
partir de l’1 de març i amb una duració fins al 31 d’agost de
cada anualitat.

22,50 €
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UTILITZACIÓ SALA MUSCULACIÓ

Concepte
ABONATS (a partir de 18 anys):

QUOTA MENSUAL 18,00 €

ABONAMENT TRIMESTRAL 40,00 €

ABONAMENT ANUAL 110,00 €
ABONATS (jubilats, pensionistes, majors de 65 anys)

QUOTA MENSUAL 10,00 €

ABONAMENT TRIMESTRAL 20,00 €

ABONAMENT ANUAL 70,00 €

ABONATS de 16 a 18 anys (*)

ABONATS (persones discapacitades en grau igual o
superior al 33%)

QUOTA UTILITZACIÓ 0,00 €

NO ABONATS (a partir de 18 anys)

QUOTA MENSUAL 60,00 €

NO ABONATS (jubilats, pensionistes i majors de 65 anys)

QUOTA MENSUAL 17,00 €

(*) Per a la utilització del servei per part de menors de 18 anys, serà imprescindible
que tinguen com a mínim 16 anys complits o, si és el cas, que els complisquen
durant l’any, considerat des de l’1 de gener fins al 31 de desembre.
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UTILITZACIÓ DE PAVELLONS

Concepte
- Per a entitats els esportistes de les quals tinguen el carnet d’abonat i
que  participen  en  competicions  federades  de  categoria  provincial,
autonòmica o nacional, la utilització dels pavellons per a entrenaments,
competicions  oficials,  tornejos  o  altres  activitats  reconegudes  per  la
Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  serà  gratuïta  sempre
depenent de la disponibilitat d’instal·lacions (el període d’aplicació serà
de l’1 de setembre al 31 d’agost – temporada esportiva) 

0,00 €

-Per a entitats els esportistes de les quals tinguen el carnet d’abonat i
que  disputen  els  seus  partits  oficials  corresponents  a  lligues  o
competicions  regulars  no  federades  organitzades  per  associacions  o
entitats  legalment  constituïdes,  que  estiguen  reconegudes  per  la
Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi  o,  si  és  el  cas,  disputen
tornejos  i/o  altres  activitats  de  caràcter  no  oficial,  la  utilització  serà
gratuïta sempre depenent de la disponibilitat d’instal·lacions (el període
d’aplicació serà de l’1 de setembre al 31 d’agost – temporada esportiva)

0,00 €

Per a la resta d’entitats, associacions o particulars que utilitzen els pavellons, els
preus seran:

ABONATS, per hora d’utilització 40,00 €

NO ABONATS, per hora d’utilització 67,00 €

Quan el Pavelló A siga utilitzat per dues o tres entitats, dividint la pista per una
separació  de  cortines  en  dues  o  tres  espais  esportius,  es  liquidarà  de  la
manera següent:

ABONATS, 1/3 pista pavelló, hora utilització 30,00 €

NO ABONATS, 1/3 pista pavelló, hora utilització 40,00 €

Per  a  entitats  o  associacions  que  sol·liciten  instal·lacions  per  a  la
realització  d’activitats  esportives  com  ara  “campus”,  jornades  de
tecnificació, cursos, etc., que no siguen pròpies de la seua programació
habitual, que comprén els entrenaments i participació en competicions
durant  la  temporada  esportiva,  i  on  s’exigisca  als  participants  el
pagament d’una inscripció, el preu d’aplicació per hora serà de:

10,00 €
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PISTES DESCOBERTES I CAMPOS DE FUTBOL AMB SUPERFÍCIE DE TERRA

- Per a entitats els esportistes de les quals tinguen el carnet d’abonat i que
participen en competicions de categoria provincial, autonòmica o nacional,
la  utilització  de  les  pistes  descobertes  i  camps  de  futbol  per  a
entrenaments,  competicions  oficials,  tornejos  o  altres  activitats
reconegudes  per  la  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  serà
gratuïta sempre depenent de la disponibilitat  d’instal·lacions (el  període
d’aplicació serà de l’1 de setembre al 31 d’agost – temporada esportiva)

0,00 €

- Per a entitats els esportistes de les quals tinguen el carnet d’abonat i que
disputen els seus partits oficials corresponents a lligues o competicions
regulars  organitzades  per  associacions  o  entitats  que  estiguen
reconegudes  per  la  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  la
utilització de les pistes descobertes i camps de futbol per a entrenaments,
competicions  oficials,  tornejos  o  altres  activitats  reconegudes  per  la
Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  serà  gratuïta  sempre
depenent de la disponibilitat d’instal·lacions (el període d’aplicació serà de
l’1 de setembre al 31 d’agost – temporada esportiva)

0,00 €

- LA RESTA D’ENTITATS, ASSOCIACIONS O PARTICULARS QUE UTILITZEN
LES PISTES DESCOBERTES O CAMPS DE TERRA:

ABONATS, per hora d’utilització, sense il·luminació
17,00 €

ABONATS, per hora d’utilització, amb il·luminació
39,00 €

NO ABONATS, per hora d’utilització, sense il·luminació
39,00 €

NO ABONATS, per hora d’utilització, amb il·luminació.
76,00 €

- Per a entitats o associacions que sol·liciten instal·lacions esportives per
a  la  realització  d’activitats  esportives  com  a  “campus”,  jornades  de
tecnificació, cursos, etc., que no siguen pròpies de la seua programació
habitual,  que  comprén  els  entrenaments  i  participació  en  competicions
durant la temporada esportiva, i  s’exigisca als participants el  pagament
d’una inscripció, el preu d’aplicació per hora serà de:

10,00 €

CAMPS DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL

- Per a entitats els esportistes de les quals tinguen el carnet d’abonat i que
participen en competicions de categoria provincial, autonòmica o nacional,
la utilització dels camps de futbol de gespa artificial per a entrenaments,
competicions  oficials,  tornejos  o  altres  activitats  reconegudes  per  la

0,00 €
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Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  serà  gratuïta  sempre
depenent de la disponibilitat d’instal·lacions (el període d’aplicació serà de
l’1 de setembre al 31 d’agost – temporada esportiva)

- Per a entitats els esportistes de les quals tinguen el carnet d’abonat i que
disputen els seus partits oficials corresponents a lligues o competicions
regulars  organitzades  per  associacions  o  entitats  que  estiguen
reconegudes  per  la  Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  la
utilització  dels  camps de futbol  de  gespa artificial  per  a  entrenaments,
competicions  oficials,  tornejos  o  altres  activitats  reconegudes  per  la
Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  serà  gratuïta  sempre
depenent de la disponibilitat d’instal·lacions (el període d’aplicació serà de
l’1 de setembre al 31 d’agost – temporada esportiva) -

0,00 €

LA RESTA D’ENTITATS, ASSOCIACIONS O PARTICULARS QUE UTILITZEN
ELS CAMPS DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL:

ABONATS, per hora d’utilització, sense il·luminació (totalitat del camp)
31,00 €

ABONATS, per hora d’utilització, sense il·luminació (1/2 del camp)
24,00 €

ABONATS, per hora d’utilització, amb il·luminació (totalitat del camp)
52,00 €

ABONATS, per hora d’utilització, amb il·luminació (1/2 del camp)
36,00 €

NO  ABONATS,  per  hora  d’utilització,  sense  il·luminació  (totalitat  del
camp) 

52,00 €

NO ABONATS, per hora d’utilització, sense il·luminació (1/2 del camp)
44,00 €

NO ABONATS, per hora d’utilització, amb il·luminació (totalitat del camp) 
73,00 €

NO ABONATS, per hora d’utilització, amb il·luminació (1/2 del camp)
57,00 €

-  Per  a  entitats  o  associacions  que  sol·liciten  instal·lacions  per  a  la
realització d’activitats esportives com a “campus”, jornades de tecnificació,
cursos, etc., que no siguen pròpies de la seua programació habitual, que
comprén  els  entrenaments  i  participació  en  competicions  durant  la
temporada  esportiva,  i  s’exigisca  als  participants  el  pagament  d’una
inscripció, el preu d’aplicació per hora serà de:

10,00 €

ROCÒDROM

Concepte
ABONATS (a partir de 18 anys):
ABONAMENT ANUAL

22,00 €
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ABONATS (jubilats,  pensionistes  i  majors  de  65  anys)
ABONAMENT ANUAL 10,00 €

ABONATS menors de 18 anys i persones discapacitades
en grau igual o superior al 33%

0,00 €

NO ABONATS (a partir de 18 anys) QUOTA 
D’UTILITZACIÓ DIÀRIA 12,00 €
NO ABONATS QUOTA D’UTILITZACIÓ DIÀRIA (jubilats,
pensionistes i majors de 65 anys) 3,00 €

(*)  Per  a  la  utilització  d’aquesta  instal·lació  esportiva  serà  obligatori  estar  en
possessió de la llicència federativa o, si  és el  cas, Tenir concertada una pòlissa
d’assegurança.

PISTES D’ESQUAIX

Concepte

De dilluns a divendres, en horari de 18.00 a 22.00 h, dissabtes i
diumenges tot el dia. Utilització de la pista d’esquaix per dues

persones:
ABONATS (a partir de 18 anys), per mitja hora de 
pista.

2,00 €

ABONATS (jubilats, pensionistes, majors de 65 anys)
per mitja hora de pista.

1,50 €

ABONATS menors de 18 anys

0,00 €ABONATS persones discapacitades en grau igual  o
superior al 33%.
NO ABONATS (a partir de 18 anys), per mitja hora de
pista.

4,00 €

NO ABONATS (jubilats, pensionistes i majors de 65
anys) per una hora de pista 

1,50 €

De dilluns a divendres i des de l’obertura de la instal·lació fins a les
17.30 h. Utilització de la pista d’esquaix per dues persones:

ABONATS  (a  partir  de  18 anys),  per  mitja  hora  de
pista. 

2,50 €
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ABONATS (jubilats, pensionistes i majors de 65 anys)
per mitja hora de pista. 

2,00 €

ABONATS menors de 18 anys
0,00 €

ABONATS persones discapacitades en grau igual  o
superior al 33%.

NO ABONATS (a partir de 18 anys), per mitja hora de
pista. 

4,00 €

NO ABONATS (jubilats, pensionistes i  majors de 65
anys) per mitja hora de pista. 

3,00 €

BONS (modalitat només per a persones amb el
carnet d’abonat temporada esportiva)

ABONAMENT de 10 usos pista / mitja hora. 20,00 €

ABONAMENT de 20 usos pista / mitja hora. 42,00 €

PISTES DE PÀDEL

Concepte

Preu utilització de la pista de pàdel per persona:

ABONATS (a partir de 18 anys), per una hora de pista
sense il·luminació.

1,30 €

ABONATS (jubilats, pensionistes i majors de 65 
anys), persones desempleades, per una hora de 
pista sense il·luminació.

0,50 €

ABONATS menors de 18 anys 0,00 €
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ABONATS persones discapacitades en grau igual o 
superior al 33%, per una hora de pista sense 
il·luminació.

ABONATS (a partir de 18 anys), per una hora de pista
amb il·luminació.

1,80 €

ABONATS (jubilats, pensionistes i majors de 65 anys)
per una hora de pista amb il·luminació.

0,75 €

ABONATS menors de 18 anys

0,00 €ABONATS (persones discapacitades en grau igual o 
superior al 33%), per una hora de pista amb 
il·luminació.
NO ABONATS (a partir de 18 anys), per una hora de 
pista, sense il·luminació

2,60 €

NO ABONATS  (jubilats, pensionistes i majors de 65
anys) per mitja hora de pista, sense il·luminació.

1,50 €

NO ABONATS (a partir de 18 anys), per una hora de 
pista, amb il·luminació 

3,00 €

NO ABONATS (jubilat, pensionista o major de 65 
anys), per mitja hora de pista, amb il·luminació.

2,00 €

ABONAMENTS (modalitat només per a persones amb el carnet d’abonat
temporada esportiva majors de 18 anys)

ABONAMENT de 20 usos pista / una hora / sense llum 21,00 €

ABONAMENT de 20 usos pista / una hora / amb llum 28,00 €

PISTES DE TENIS

Concepte

Preu d’utilització de la pista de tenis per persona:

ABONATS (a partir de 18 anys), per una hora de pista
sense il·luminació.

2,00 €

ABONATS (jubilats,  pensionistes i  majors de 65 anys)
per una hora de pista sense il·luminació.

1,50 €
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ABONATS menors de 18 anys

0,00 €ABONATS (persones  discapacitades  en  grau  igual  o
superior  al  33%),  per  una  hora  de  pista  sense
il·luminació.

ABONATS (a partir de 18 anys), per una hora de pista
amb il·luminació.

2,50 €

ABONATS (jubilats,  pensionistes,  majors  de  65 anys),
per una hora de pista amb il·luminació.

2,00 €

ABONATS menors de 18 anys
0,00 €

ABONATS (persones  discapacitades  en  grau  igual  o
superior al 33%), per una hora de pista amb il·luminació.
NO ABONATS  (a partir  de 18 anys),  per una hora de
pista, sense il·luminació.

4,00 €

NO  ABONATS  (jubilats,  pensionistes  i  majors  de  65
anys), per mitja hora de pista, sense il·luminació.

1,50 €

NO ABONATS  (a partir  de 18 anys),  per una hora de
pista, amb il·luminació.

3,00 €

NO  ABONATS  (jubilats,  pensionistes  i  majors  de  65
anys), per mitja hora de pista, amb il·luminació.

2,20 €

ABONAMENTS (modalitat només per a persones amb el carnet d’abonat 
temporada esportiva majors 18 anys).

ABONAMENT de 10 usos pista / una hora / sense llum 15,00 €

ABONAMENT de 10 usos pista / una hora / sense llum 20,00 €

SALA MULTIUSOS

Concepte
Utilització de la sala per esportistes o entitats durant la temporada

esportiva:

Sol·licituds  d’utilització  per  part  d’entitats  o  clubs  els
components  de  les  quals  siguen  ABONATS de  les
instal·lacions esportives municipals, per hora d’utilització.

23,00 €
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Sol·licituds  d’utilització  per  part  d’entitats  o  clubs  els
components  de  les  quals  NO siguen  ABONATS de  les
instal·lacions esportives municipals, per hora d’utilització.

34,00 €

Sol·licituds d’utilització per part d’esportistes independents
i  amb carnet  d’ABONAT de les instal·lacions esportives
municipals, per hora d’utilització.

2,50 €

Sol·licituds d’utilització per part d’esportistes independents
i  SENSE carnet  d’ABONAT de  les  instal·lacions
esportives municipals, per hora d’utilització.

4,50 €

PISCINES MUNICIPALS 

Concepte

Bitllet d’entrada fins a 5 anys 0,00 €

Bitllet d’entrada de 6 a 16 anys 1,50 €

Bitllet d’entrada jubilats, pensionistes i majors de 65 anys i
discapacitats

1,50 €

Bitllet d’entrada majors de 16 anys 3,00 €

Abonament 20 banys de 6 a 16 anys, jubilats, pensionistes
i majors de 65 anys i discapacitats

22,50 €

Abonament 20 banys majors de 16 anys 45,00 €

Abonament 50 banys de 6 a 16 anys, jubilats, pensionistes
i majors de 65 anys i discapacitats

56,25 €

Abonament 50 banys majors de 16 anys 112,50 €

Abonament Individual temporada de 6 a 16 anys, jubilats,
pensionistes i majors de 65 anys i discapacitats

30,00 €

Abonament Individual temporada majors de 16 anys 52,50 €

Abonament temporada familiar matrimoni 78,50 €

Abonament temporada familiar matrimoni + 1 fill 93,50 €
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Abonament temporada familiar matrimoni + 2 fills 108,50 €

(*)  En  l’abonament  familiar  les  persones  que  figuren  com  a  parella  podran  ser
cònjuges, parelles de fet, pares separats. En tot cas s’haurà d’acreditar la condició
de la parella mitjançant l’aportació dels documents que corresponguen (Llibre de
Família, certificat d’inscripció en el registre autonòmic o municipal d’unions de fet,
certificat de convivència en el padró municipal, etc.) 

(*) La temporada de banys s’estableix des del 15 de juny fins al 31 d’agost de cada
anualitat,  encara  que  aquestes  dates  podrien  patir  variacions  quan  a  criteri  de
l’Ajuntament  d’Alcoi  (Regidoria  d’Esports)  hi  haja  causes  que  ho  justifiquen.  La
utilització  dels  abonaments  per  a  banys  tenen  la  caducitat  limitada  fins  a  la
finalització del període estival (últim dia d’obertura de les piscines), i no generen cap
dret  a  devolució  dels  tiquets  no  utilitzats  o  la  seua  aplicació  per  a  exercicis
posteriors.

5. Prestació de serveis esportius: 

“ESCOLES POLIESPORTIVES D’INICIACIÓ”

Concepte
Inscripció alumne curs octubre a maig 92,70 €

TROFEU FILAES

Concepte
Quota inscripció modalitat esportiva / equip 10,00 €

ALTRES QUOTES

Concepte
Cessió de petos per a grups o equips 6,00 €

Duplicat emissió carnet abonat 3,00 €

-  Quan  per  la  celebració  de  partits,  tornejos  o  campionats  de  caràcter
extraordinari de qualsevol tipus, se sol·licitara la instal·lació d’una taquilla, el 40% de
la recaptació bruta haurà de ser ingressada en la Tresoreria Municipal o entitats
col·laboradores.
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- El preu del carnet d’abonat és per a tota la temporada, sense que hi haja
dret  a  reducció d’aquest  segons la  data en què s’adquirisca,  amb l’excepció del
carnet d’abonat bonificat expedit durant el període de l’1 de març al 31 d’agost de
cada anualitat. 

- Tindran accés i utilització gratuïta de les instal·lacions esportives municipals i
concertades  els  esportistes  alcoians  amb  la  condició  d’esportista  d’elit  de  la
Comunitat  Valenciana  i  que  apareguen  en  la  llista  publicada  en  el  DOGV,  tot
entenent-se que aquesta condició s’estendrà fins als tres anys següents a l’última
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 6. Les baixes causades per qualsevol dels serveis especificats en la
tarifa, produiran efecte en finalitzar el període d’abonament del servei concertat i en
cap cas donaran dret al reintegrament de les quotes satisfetes.

Article 7. L’import de les llicències federatives que fan falta per a la pràctica
esportiva, seran a càrrec de l’usuari sense que, en conseqüència, es troben inclosos
en les quotes de tarifa.

MERITACIÓ

Article 8. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la utilització
dels béns i serveis objecte d’aquesta Ordenança i les quotes es recaptaran en el
moment  d’entrar  en  el  recinte  de  les  instal·lacions  o,  prèviament,  en  l’entitat
col·laboradora en el cas de prestació de serveis.

En les tarifes d’utilització per temporada, curs o curset,  el  preu públic
s’abonarà a l’inici del període. I en els casos de prestació de serveis, la devolució
d’ingressos només tindrà lloc en els casos següents:

- per causa justificada que impedisca a l’usuari del servei la realització
de l’activitat, sempre que la sol·licitud de devolució s’efectue abans
de 30 dies comptats des que va efectuar el pagament.

- quan no  hi  haja  prou  alumnat  per  a  la  formació  d’un  grup  mínim
segons ho requerisca cada activitat.

La  durada  dels  cursets  i  temporada  s’entén  a  títol  orientatiu.  Si  per
motius  tècnics  o  d’un  altre  tipus  s’anul·lara  alguna  classe  o  l’ús  de  qualsevol
instal·lació, l’Ajuntament no estarà obligat a l’abonament o compensació.
.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió  de  data  26  d’octubre  de  2015  i  no  havent-se  presentat  al·legacions  i/o
reclamacions,  es  declara  l’elevació  automàtica  a  definitiu  de  l’acord  d’aprovació
inicial, entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
Última  modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  provisionalment  per
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

L’article 5 i la Disposició Final.
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5.2.  PRESTACIÓ  PATRIMONIAL  DE  CARÀCTER  PÚBLIC  DEL  SERVEI  DE
TRANSPORT UNIVERSITARI

NATURALESA

Article  1r. De  conformitat  amb el  que  preveu  l’article  127  en  relació  amb
l’article  41 i  següents del  RD Leg.  2/2004,  de 5 de març,  Text  Refós de la  Llei
d’Hisendes  Locals,  aquest  Ajuntament  estableix  el  PREU  PÚBLIC  PER  LA
PRESTACIÓ DEL  SERVEI  DE TRANSPORT UNIVERSITARI,  que  es  regirà  per
aquesta Ordenança.

OBJECTE

Article  2n. L’objecte  d’aquest  Preu  Públic  és  la  prestació  del  Servei  de
Transport Universitari.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3r. Estan obligats al pagament del Preu Públic en aquesta Ordenança
aquells que es beneficien dels serveis pels quals s’ha d’abonar l’esmentat preu.

Podran beneficiar-se del Servei de Transport Universitari aquelles persones
que  estiguen  matriculades  en  qualsevol  classe  d’estudi  o  carrera  reglada  a  la
Universitat  d’Alacant o centres educatius d’Alacant i  rodalia, en què s’imparteixen
estudis  reglats  que no s’ofereixen  a  Alcoi.  S’ha  de  tenir  en  compte  que l’última
parada d’aquest Servei, del trajecte Alcoi-Alacant, és al Campus de la Universitat
d’Alacant – Sant Vicent del Raspeig.

.
TARIFA

Article 4t. La tarifa aplicable serà la següent:

CAMPUS UNIVERSITARI Aplicable des de l’1 de gener de
2014 fins a la seua modificació

1 viatge 1,39 €

Abonament 15 viatges 20,70 €

Aquests preus no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit, i s’aplicarà el  que
estiga vigent segons la seua normativa.
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GESTIÓ

Article 5é. Aquelles persones que vulguen ser usuàries de l’STU, regulat en
aquesta  Ordenança,  hauran  d’acreditar  a  l’oficina  del  Departament  de  Joventut
d’aquest Ajuntament, la seua condició d’estudiant universitari  o de qualsevol dels
centres educatius d’Alacant o rodalia en què s’imparteixen estudis reglats que no
s’ofereixen als centres educatius d’Alcoi.

Documentació que s’ha de presentar:

1. Sol·licitud emplenada i signada per la persona interessada

2. Fotocòpia del document de matrícula d’un centre educatiu oficial.

3. Dues fotografies de carnet en color

4. Fotocòpia del NIF

REQUISITS

 Tenir la condició d’estudiant matriculat a la Universitat d’Alacant o als altres
centres educatius oficials.

 Estar empadronat al municipi d’Alcoi.

 Ser  habitant  censat  en  qualsevol  dels  municipis  que  formen  part  de  la
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat o de la Mancomunitat El Xarpolar.

 Els  estudiants  empadronats  en  els  municipis  de  Cocentaina  o  de  Muro,
hauran de realitzar la tramitació del carnet de l’STU i la compra dels bons de
viatges corresponents en els seus Ajuntaments respectius, ja  que aquests
han estat realitzant aquesta tramitació i venda en anualitats anteriors.

L’Administració, després d’haver comprovat que la persona sol·licitant té tots
els  requisits  exigits  en aquesta Ordenança per  a  ser-ne beneficiària  de  l’STU, li
expedirà un carnet imprés amb aquesta finalitat. En cas d’estudis que no ocupen un
any  acadèmic  complet,  l’Administració  expedirà  a  aquests  beneficiaris  un  carnet
gràficament diferent del carnet ordinari,  en el  qual constarà el  temps de vigència
d’aquest carnet.

L’Administració  confeccionarà  els  bons  o  bitllets  que  hauran  d’adquirir  els
beneficiaris del servei, al preu establit en la tarifa, amb caràcter previ a la utilització
del Servei de l’STU. L’adquisició dels bons només es podrà efectuar per mitjà del
pagament  amb  targeta  bancària  o  carta  de  pagament  emesa  per  l’oficina  del
Departament de Joventut.

Qualsevol persona beneficiària de l’STU només podrà adquirir, com a màxim,
quatre bons de 15 viatges mensuals. Amb aquesta finalitat l’Administració durà un
registre dels bons que haja adquirit cada un dels beneficiaris del Servei.
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En cada un dels viatges els beneficiaris hauran d’acreditar-se mitjançant la
presentació del carnet de l’STU i el bo o bitllet corresponent,  sense els quals no
podran pujar a l’autobús.

DISPOSICIÓ  ADDICIONAL.  Delegació  en  la  Junta  de  Govern  Local.  De
conformitat amb el que disposa l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en relació amb l’article 23.2.b, de
la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, es delega en la Junta de
Govern Local la modificació dels preus d’aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió de data 27 d’octubre de 2014, produirà efectes després de la seua
aprovació definitiva,  una vegada s’haja publicat  el  seu text  íntegre en el  Butlletí
Oficial de la Província, haja transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 de la
Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, començarà a aplicar-se, si és el
cas, a partir de l’1 de gener de 2015, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació
o derogació.
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5.3.  PREU  PÚBLIC  PEL  SERVEI  DE  REPROGRAFIA  EN  DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS

NATURALESA

Article  1. De conformitat  amb el  que preveu  l’art.  127 en relació  amb els
articles 41 i  següents del  RD Leg.  2/2004,  de 5 de març,  Text  Refós de la  Llei
d’Hisendes  Locals,  aquest  Ajuntament  estableix  el  PREU  PÚBLIC  PER  LA
PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  REPROGRAFIA,  que  es  regirà  per  aquesta
Ordenança.

OBJECTE

Article 2. L’objecte d’aquest Preu Públic és el  servei  de reprografia en les
dependències municipals.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article  3.  Estan  obligats al  pagament del  Preu Públic  regulat  en aquesta
Ordenança els que utilitzen els serveis pels quals haja de satisfer-se el dit preu.

TARIFA

Article 4. La tarifa aplicable serà la següent:

FOTOCÒPIES

Fotocòpia A4…………………………………………0,06 €
Fotocòpia A4 amb targeta....................................0,05 €

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i, no havent-s’hi presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial, entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.
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Aprovació:
Última  modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  provisionalment  per
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

La Disposició Final.
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5.4.  PREU  PÚBLIC  PER  L’ASSISTÈNCIA  A  ESPECTACLES  D’ARTS
ESCÈNIQUES O MUSICALS I D’ACTIVITATS EN GENERAL QUE ORGANITZA
L’ÀREA  DE  CULTURA  I  DE  LA  CESSIÓ  DE  LOCALS,  INSTAL·LACIONS  I
EQUIPS DEL TEATRE CALDERÓN

Article 1r. Establiment

L’Ajuntament  d’Alcoi,  fent  ús  de  les  facultats  que  amb  aquesta  finalitat  li
confereix  l’article  41  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004, text  refós  de  la  Llei
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  estableix  un  Preu  Públic  pels  conceptes
següents:

- Assistència a les activitats culturals i artístiques de promoció municipal
programades en els diferents espais culturals  de la ciutat  que puga
utilitzar l’Ajuntament.

- Per la cessió temporal dels locals, instal·lacions i equips existents al
Teatre Calderón.

Article 2n. Obligació de pagament

2.1. Naix l’obligació de pagament pel present preu públic, amb l’adquisició de les
localitats per als concerts i activitats i amb la sol·licitud i reserva de la cessió de les
instal·lacions, serveis i equips existents al Teatre Calderón.

2.2. Estan obligats al pagament les persones físiques que accedisquen als concerts i
espectacles, les persones físiques o jurídiques que utilitzen les instal·lacions o en
gaudisquen dels equips i serveis de les instal·lacions mencionades.

2.3. En el supòsit de cessió d’instal·lacions, serveis o equips, l’import corresponent
serà abonat pels interessats, en concepte de depòsit previ, al moment de formalitzar
la corresponent sol·licitud d’utilització o aprofitament.

Article 3r. Canvis, devolucions i limitacions d’adquisició

3.1. No s’acceptaran canvis ni devolucions de l’import de les entrades adquirides,
excepte en el cas de la suspensió de l’espectacle.

3.2. Si és necessari per a ordenar l’accés a la venda de localitats de determinats
espectacles,  podran establir-se  limitacions en el  nombre de localitats  que poden
adquirir-se per part d’una mateixa persona i/o en una mateixa operació de venda.
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Article 4. El Preu Públic regulat per aquesta Ordenança s’exaccionarà de conformitat
amb les tarifes següents:

4.1. PREUS DE TAQUILLA DELS ESPECTACLES:

L’aprovació dels preus de taquilla per als espectacles de promoció municipal
programats  en  els  diferents  espais  culturals  de  la  ciutat  que  puga  utilitzar
l’Ajuntament,  es  farà  per  part  de  la  Junta  de  Govern  Local  simultàniament  a
l’aprovació de la programació corresponent.

Cada  preu  proposat  s’haurà  d’acompanyar  d’una  previsió  d’ingressos  i
despeses de l’espectacle a què es referisca i de la justificació, si és el cas, de les
raons socials, culturals, de fidelització o altres que s’hagen tingut en compte per a la
fixació del preu.

4.2.  ESPECTACLES AMB ENTRADA LLIURE, REDUCCIONS I CAMPANYES DE
FIDELITZACIÓ

4.2.1. La Junta de Govern Local  podrà establir  sessions o espectacles d’entrada
gratuïta o aplicar fórmules de fidelització del públic (abonaments, grups preferents,
targetes  de  soci  o  semblants),  responent  a  criteris  de  difusió  cultural,  convenis,
interés social, subvencions rebudes i altres de naturalesa anàloga).

4.2.2. Al Teatre Calderón podrà establir-se la zonificació de les butaques a l’efecte
de preus distints en les diferents zones.

4.2.3. Podran aplicar-se distints preus a les funcions d’un mateix espectacle segons
el calendari i els horaris de cada funció.

Podran aplicar-se reduccions de preu a última hora, per a localitats posades a
la venda tres hores abans de cada funció, que corresponguen a la reserva
mínima legal.

4.3. FESTIVALS    O ESDEVENIMENTS ESPECIALS

4.3.1. Els preus de taquilla, de cessió d’estands o espais semblants de muntatge
institucional i/o de venda de productes associats i complementaris de difusió o de
màrqueting,  seran aprovats  per  a  cada activitat  puntual  per  part  de  la  Junta  de
Govern Local.  

4.4. CESSIÓ I ÚS DEL TEATRE CALDERÓN

4.4.1. La  cessió  o  utilització  per  part  d’entitats  o  d’empreses  pot  respondre  als
models següents:
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a) Col·laboració amb l’Ajuntament, sense taquilla.

b) Col·laboració amb l’Ajuntament, amb taquilla neta.

c) Cessió de l’ús privatiu amb aplicació del Preu Públic.

4.4.2.  Els Preus Públics pel  concepte d’utilització de les instal·lacions del  Teatre
Calderón per part de particulars,  empreses o entitats que ho sol·liciten, tenen en
compte les característiques de l’activitat,  l’amortització d’equips,  les despeses de
personal i altres en general.

4.4.3.  La cessió o utilització amb la col·laboració del  teatre està subjecta al  seu
reglament, on s’especifiquen els procediments de sol·licitud, les condicions generals
d’ús  i  disponibilitat  de  materials,  equips  i  dotació  de  personal  per  a  cada  tipus
d’utilització, així  com el contracte de prestació de serveis vigent en el teatre, que
reserva unes potestats de control i ordenació del servei a l’empresa contractada per
a donar-li serveis d’assistència.

4.4.4. Les quanties diàries inicials inclouen la cobertura d’una jornada de treball i
utilització màxima de deu hores.

Quadre d’imports inicials (exempts d’IVA)

Activitat amb obertura al públic en general, o restringida a socis
amb venda de localitats o accés per invitació. Inclou els equips i
serveis habituals del teatre.

Dia afegit

2.800,00 €

1.400,00 €
Activitat  d’assaig,  activitat  interna,  funció  per  a  gravació,
muntatge o preparació tècnica sense obertura al públic

Dia afegit

1.200,00 €
 

  600,00 €
Muntatge  i  utilització  de  la  cambra  de  concerts  (inclou
desmuntatge).

Utilització simple de cambra de concerts muntada prèviament. 

   600,00 €

 
  100,00 €

El preu públic s’exigirà en règim de liquidació.

4.5. INCREMENTS SOBRE EL PREU INICIAL
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4.5.1.  Per a la realització de dues sessions obertes al  públic dins de la mateixa
jornada  i  amb  horari  màxim  comprés  entre  les  8  i  les  24  hores,  s’aplicarà  un
increment del 25% al preu inicial.

4.5.2. Per la prolongació de la jornada de treball diari (a partir de 10 h, fins a un
màxim de 16 h) s’aplicarà un increment del 5% sobre el preu inicial, per cada hora
sol·licitada.

4.5.3. L’increment total no superarà el 50% del preu inicial.

4.6. Descomptes sobre el preu inicial amb els increments aplicats

4.6.1.  L’ús dels teatres per part de les institucions o entitats sense ànim de lucre,
més representatives del municipi, es regularà en l’àmbit dels convenis de caràcter
anual que se subscriguen o es tinguen formalitzats amb l’Ajuntament.

En aquest cas, i tenint en compte que els convenis es renoven anualment i que la
seua  firma  es  demora  en  el  temps  fins  a  l’aprovació  del  pressupost  amb  la
corresponent consignació pressupostària, no serà aplicable el que disposa l’article
1.2.3.

La liquidació que corresponga es practicarà a la vista del conveni que es firme cada
any. Si el conveni no estiguera firmat al 31 d’agost de cada exercici, es practicarà la
liquidació corresponent.

4.6.2.  Un 25% general per utilització de mitja jornada (matí o vesprada-nit, amb un
temps màxim de vuit hores, que acabaran a les 24 hores com a màxim). Descompte
no aplicable els divendres i els dies festius i vespres de festius.

4.6.3. Un 25% general per a la utilització durant la franja de calendari i horari de les 8
hores del dimarts a les 24 hores de dijous. Excepte festius i vespres de festius.

4.6.4.  Un 25% general  per  als  actes amb accés mitjançant  la  fórmula d’invitació
gratuïta o en els quals convinguen que el taquillatge se cedisca a entitats d’utilitat
social reconeguda.

4.6.5. La bonificació màxima total,  sumant tots els conceptes anteriors, no ha de
superar mai el 50% del preu inicial amb la suma dels increments, si són aplicables.

Article 5é.  Normes de gestió, venda d’entrades i recaptació

Ordenances fiscals - 167 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

Per a facilitar l’accessibilitat del públic, supervisar les recaptacions i coordinar l’oferta
d’espectacles o activitats culturals amb col·laboració municipal, totes les entitats que
utilitzen els recintes del Teatre Calderón i del Centre Cultural Mario Silvestre i que
hagen oferit  localitats a la venda, hauran de realitzar-ho mitjançant el sistema de
venda automatitzada que utilitza l’Ajuntament.

Del que s’ha exposat anteriorment, se n’exceptuen les cessions del Teatre Calderón
per a la seua utilització privada mitjançant pagament del preu públic.

No obstant això, també en aquest cas es manté l’obligació que les localitats estiguen
numerades.

5.1.1.  L’aplicació  de  venda d’entrades automatitzada (ticketing)  per  internet  o  en
taquilla, o les facilitats per a reservar no comportaran un augment del preu final de
les localitats per a l’espectador en el cas de venda municipal. Se n’exceptuen les
comissions  per  venda  telefònica  que  puga  aplicar  contractualment  l’operador  de
ticketing. 

5.4. CONTROL DE TAQUILLES

5.4.1. Les recaptacions de taquilla seran controlades per la Tresoreria Municipal,
directament  o per delegació, d’acord amb la fórmula de gestió de cada contractació
o  del  conveni  per  a  cada  activitat,  mitjançant  els  models  de  fulls  de  taquilla  i
procediments  vigents,  a  partir  dels  ingressos  bancaris  directes  del  sistema  de
ticketing o  del  personal  autoritzat  de  taquilles.  Açò afecta  tant  a  les  utilitzacions
municipals directes com a la utilització en règim de col·laboració amb empreses o
entitats,  d’acord  amb  els  contractes  o  els  convenis  subscrits  amb  cada  una
d’aquestes.

5.4.2.  En el  cas de les cessions amb contraprestació  del  Preu Públic  abonat,  el
taquillatge i la recaptació els realitzarà i ingressarà a favor seu directament l’entitat
autoritzada per a fer ús de l’espai, amb tots els efectes legals i fiscals.

Article 6é.

6.1.  S’estableix el  rescabalament per despeses ocasionades a l’Ajuntament quan
posteriorment a la cessió de l’ús,  les instal·lacions no es troben en les mateixes
condicions en què es van cedir.

6.2.  El  mal  funcionament  dels  equips  fixos  de sala,  tècnicament  dictaminats,  no
imputables al sol·licitant i segons la gravetat de l’efecte i l’impacte per al bon exercici
de l’activitat, comportaran el reintegrament d’una part o fins i tot del total dels preus
abonats prèviament i, si s’havia suspés per aquest motiu, la preferència per triar una
nova data per a realitzar l’activitat, en condicions semblants.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió  del  27  d’octubre  de  2014,  tindrà  efectes  després  de  la  seua  aprovació
definitiva, una vegada s’haja publicat el seu text íntegre en el  Butlletí Oficial de la
Província, haja transcorregut el termini assenyalat en l’article 65.2 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, a partir de la seua entrada en vigor i es
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació. 
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5.5. PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

CONCEPTE I NATURALESA

Article 1. De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RD Leg. 2/2004, de 5 de
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a la vista de l’Ordre
de 24 d’abril de 2009, de la Conselleria d’Educació, aquest Ajuntament estableix el
PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS, que es regirà
per aquesta Ordenança o norma reguladora.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 2. Estan obligats al pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança
els pares,  tutors o representants legals  que formalitzen matrícula  en les Escoles
Infantils Municipals.

TARIFA

Article 3. La quantia del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en
les tarifes contingudes en l’apartat següent: 

CURS
2014/2015

CURS
2014/2015

CURS
2014/2015

CURS 2014/2015

EDAT TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 BONIFICADA
De 0 a 1 91,93 € 150,00 € 190,00 € 0,00 - 91,93 €
De 1 a 2 91,93 € 150,00 € 190,00 € 0,00 - 91,93 €
De 2 a 3 91,93 € 150,00 € 190,00 € 0,00 - 91,93 €
Mes de juliol 91,93 € 150,00 € 190,00 € 0,00 - 91,93 €
Xiquets  sense
abonament

91,93 € 150,00 € 190,00 € 0,00 - 91,93 €

Permanències:
Mitja  hora  o
fracció/mes

12,75 € 12,75 € 12,75 € 12,75 €

Els bebés que es matriculen en el període establert a aquest efecte, però que no
s’incorporen a  l’escola infantil  fins  a  l’alta  mèdica de la  mare  o  quan finalitze el
permís de maternitat que corresponga, tindran una bonificació del 50% de la quota.
La mensualitat en què haja d’incorporar-se el bebé es meritarà íntegrament. 

L’assistència al centre durant el mes de juliol es manté al mateix preu que la resta
del curs. 
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Per a accedir a les tarifes compreses en els trams 1 i 2 s’hauran de posseir els
requisits següents:

1. Tots els membres hauran d’estar empadronats a Alcoi. 

2. Que la suma de les bases imposables, a l’efecte de l’Impost sobre la Renda de les
Persones  Físiques,  corresponents  a  l’última  declaració  presentada  de  tots  els
membres majors de 16 anys empadronats en el domicili de l’alumne i dividida entre
aquest nombre de membres, siga: 

Fins a 7.000 € Tram 1
De 7.001 fins a 15.000 € Tram 2
A partir de 15.001 Tram 3

Quan per les circumstàncies econòmiques, degudament acreditades, la família haja
hagut d’abandonar el  seu domicili  habitual  per anar a viure amb els iaios, no es
tindran en compte els ingressos d’aquests. En aquest cas serà obligatori l’informe de
Serveis Socials. 

S’hi haurà d’adjuntar la documentació següent: 

1. Certificat de convivència, que serà sol·licitat per l’administració (Departament de
Tributs) i serà imprescindible per a l’obtenció de qualsevol benefici fiscal previst en
aquesta Ordenança.

2. Còpia de l’última declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
o  Certificat  de  l’Agència  Estatal  Tributària  que  acredite  que  no  està  obligat  a
efectuar-la,  de  cada  una  de  les  persones,  majors  de  16  anys,  que  figuren
empadronades en el domicili de l’alumne, o certificat d’imputació. 

3. No serà necessària la presentació de la documentació assenyalada en els punts 1
i 2 si s’autoritza a l’administració municipal per a verificar les dades del sol·licitant de
l’Agència Estatal Tributària, o arxius públics que puguen ser rellevants a l’efecte de
l’aplicació de quota corresponent.

En cas que el pare o la mare de l’alumne figure empadronat en un domicili distint,
l’administració sol·licitarà l’acreditació documental de la separació i l’acord regulador
del  fill.  Si  no disposa de documentació,  haurà de fer  una declaració  jurada dels
ingressos percebuts pel pare o la mare que no viu amb l’alumne. 

També s’aplica la Tarifa 1 en els casos següents: 
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a) Famílies nombroses que aporten el Títol acreditatiu d’aquesta o certificat de la
Conselleria de Benestar Social o Serveis Socials de l’Ajuntament, com que s’està
duent a terme la tramitació per a la seua obtenció.
b) Alumne que aporte informe del Servei d’Atenció a la Infància, que acredite una
minusvalidesa física o psíquica, que requerisca: · Necessitats educatives especials, i
per tant, existisca una reducció d’horari substancial a causa d’una integració parcial.
O bé, mesures correctores especials l’adquisició i manteniment del qual menyscaben
la situació econòmica familiar. Aquests criteris són excloents entre si.

Aplicació de la tarifa 3: 

Quan no es presente la documentació per a la sol·licitud del tram 1 o 2, s’aplica
directament el tram 3.

Aplicació de tarifa bonificada: 

La tarifa  bonificada màxima podrà  ascendir  a  una quota de fins a  91,93 €,  que
s’aplicarà als subjectes passius que no tinguen mitjans econòmics, amb un informe
previ de Serveis Socials, que pose de manifest la situació anteriorment mencionada. 

Revisió de tarifes

1. Quan es produïsca un canvi substancial en la situació econòmica de la família des
de  l’última  declaració  de  la  renda  presentada,  bé  amb  caràcter  previ  a  la
matriculació,  bé  al  llarg  del  curs  escolar,  els  interessats  de  forma  expressa,  i
acreditant de forma fefaent (certificat Servef, Serveis Socials, sentència judicial…) el
canvi de la situació econòmica, podran sol·licitar el canvi de tram de la tarifa. 

La comprovació de la situació econòmica es realitzarà pel Departament de Tributs,
en la data de la matrícula o abans de l’inici del curs, i a 1 de gener, i 1 d’abril, sense
que siga possible cap altra modificació.

2.  Quan  causes  justificades  i  degudament  acreditades,  com  l’hospitalització  de
l’alumne o malaltia que impossibilite l’assistència al centre, i a partir del segon mes,
s’aplicarà el tram immediat anterior. Si s’estiguera satisfent el tram 1, s’aplicarà una
reducció del 50%. 

Les modificacions o variacions que es produïsquen al llarg del curs s’aprovaran per
decret  de l’Alcaldia  i  s’incorporaran al  padró en la  mensualitat  que corresponga.
Llevat que les variacions foren substancials, no requerirà una nova publicació ni una
notificació individualitzada. 

La variació de l’import del rebut per les permanències del mes no s’entén com a
variació substancial. 
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NORMES DE GESTIÓ

Article 4. 

El  procés  de  matriculació  de  les  escoles  infantils  es  durà  a  terme  de  forma
centralitzada pel Departament d’Educació. 

El falsejament o ocultació de la documentació que s’exigisca a l’obligat al pagament
constitueix una infracció tributària greu, sancionable amb una multa pecuniària fixa
de 300,00 €.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Article 5.

1. Per l’ampliació d’horari de 7.30 a 9.00 h del matí s’estableix una quota de 12,75 €
mitja hora o fracció / mes.

2. La matrícula comprén els mesos de setembre a juny, i en tot cas és obligatori el
pagament  íntegre  dels  dits  mesos,  excepte causa  justificada  com  el  trasllat  de
residència a una altra ciutat per motius laborals o familiars.  L’assistència a l’Escola
Infantil durant el mes de juliol serà opcional.

MERITACIÓ

Article 6.

Una vegada confeccionada la matrícula, el preu públic es gestionarà a través d’un
padró que comprendrà tot el curs escolar i que s’exposarà al públic durant 15 dies,
en el qual s’anunciaran els períodes de recaptació. La gestió recaptatòria es durà a
terme mitjançant l’emissió de rebuts-díptics-mensuals.

Les modificacions o variacions que es produïsquen al llarg del curs s’aprovaran per
decret  de l’Alcaldia  i  s’incorporaran al  padró en la  mensualitat  que corresponga.
Llevat que les variacions foren substancials, no requerirà una nova publicació ni una
notificació individualitzada.

La variació de l’import del rebut per les permanències del mes no s’entén com a
variació substancial. 

La meritació de cada mensualitat es produeix el dia 1 de cada mes i el període de
recaptació en voluntària serà de dos mesos: des de la data de la meritació fins a
l’últim dia hàbil del mes següent.

Ordenances fiscals - 173 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

Tractant-se d’un cobrament periòdic per rebut, no resulta obligatòria la notificació
individualitzada de cada mensualitat;  no obstant  això,  es trametran els rebuts no
domiciliats al centre escolar per a posar-los a disposició dels pares o responsables
dels  usuaris.  Els  que  el  perden  o  extravien  hauran  de  sol·licitar  un  duplicat  en
l’Administració de Tributs municipal.

En els deu primers dies de cada mes es farà entrega de l’abonament mensual, que
estableix l’Ordre de 24 d’abril de 2008, o norma que la substituïsca, de la Conselleria
d’Educació,  per  la  qual  es  convoquen  ajudes  econòmiques  destinades  a
l’escolarització en els centres d’educació infantil de primer cicle de titularitat de les
corporacions locals i de titularitat privada.

La falta de pagament de dues mensualitats comportarà la interrupció automàtica de
la prestació del servei, sense perjudici que els deutes pendents siguen exigits pel
procediment administratiu de constrenyiment.

Article 7. De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General Tributària, quan un subjecte
passiu  canvie  de  domicili,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de  l’Administració
Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta finalitat, sense
que el  canvi  de  domicili  produïsca efectes davant  de  l’Administració  fins  que es
presente l’esmentada declaració tributària. L’Administració podrà rectificar el domicili
tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en la
sessió  de  data  26  d’octubre  de  2015  i  no  havent-se  presentat  al·legacions  i/o
reclamacions,  es  declara  l’elevació  automàtica  a  definitiu  de  l’acord  d’aprovació
inicial, entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
Última modificació de l’Ordenança: aprovada provisionalment per 
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de 
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

Els articles 3, 4, 6 i la Disposició Final.
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5.6. PREU PÚBLIC PER LA VENDA D’ARTICLES TURÍSTICO-CULTURALS

NATURALESA

Article 1.

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41 i
següents,  del  RD Leg.  2/2004,  Text  Refós  de la  Llei  d’Hisendes Locals,  aquest
Ajuntament  estableix  el  PREU  PÚBLIC  PER  LA  VENDA  DE  DETERMINATS
ARTICLES  TURÍSTICO-CULTURALS  PER  PART  DE  L’EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D’ALCOI, que es regirà per aquesta Ordenança o norma reguladora.

OBJECTE

Article  2.

L’objecte d’aquest  Preu Públic  és la  venda de qualsevol  tipus d’article  cultural  o
turístic  produït,  coproduït  o  prèviament  adquirit  per  l’Ajuntament  per  a  la  seua
posterior venda mitjançant preu a qui voluntàriament desitge la seua adquisició.

OBLIGATS

Article 3.

Estan  obligats  al  pagament  del  Preu  Públic  d’aquesta  norma  aquelles
persones físiques o jurídiques que opten voluntàriament per l’adquisició d’articles
culturals o turístics destinats per a la seua venda per aquest Ajuntament.

TARIFES

Article 4.

La quantia d’aquest Preu Públic serà la continguda en les tarifes que per a
cada article fixarà la Comissió de Govern, després del dictamen previ de la Comissió
d’Hisenda, o l’organisme autònom corresponent, atenent per a la seua determinació
els costos i necessitats de la seua difusió, i es procurarà que els preus cobrisquen el
cost de l’article.

Els  preus  així  fixats  podran  ser  objecte  de  modificació,  seguint  el  mateix
procediment.  Les  tarifes  dels  articles  fins  ara  realitzats  figuren  com  a  annex  a
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aquesta Ordenança, a què s’addicionaran els preus dels articles successius, una
vegada aprovats.

Al preu aprovat per a cada article se li afegirà l’import de l’Impost sobre el
Valor Afegit en vigor.

GESTIÓ

Article 5.

–  Els preus establits es meritaran en el moment de l’adquisició per part del
comprador de l’article posat a la venda per aquest Ajuntament.

–  Els  preus  regulats  seran  satisfets  pel  comprador  en  el  moment  de  la
transmissió  o  entrega  de  l’article,  en  metàl·lic  o  per  datàfon,  en  l’oficina  o
departament que tinga a la venda els articles.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança entrarà en vigor  l’endemà de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de
2009, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.

ANNEX

TARIFES 

Mapa toponímic d’Alcoi 0,96 € 
Mascota 750 Aniversari 
“XIMI” 4,31 €
DVD 6,00 €

Ordenances fiscals - 176 -



AJUNTAMENT
D’ALCOI

REGIDORIA D’HISENDA 

5.7. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS
A  L’ÀGORA  (MERCAT  DE  SANT  MATEU):  “ÀGORA  EMPRENEDORS”  I
“ÀGORA OBERTA”.
                              

NATURALESA

Article  1.  De  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  127,  en  relació  amb
l’article  41  i  següents,  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  Text  Refós  de  la  Llei
d’Hisendes Locals (BOE de 9 de març), aquest Ajuntament estableix el Preu Públic
per la prestació de serveis i cessió d’ús d’espais a l’Àgora (Mercat de Sant Mateu):
“Àgora emprenedors” i “Àgora Oberta”.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 2.  Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic  els  usuaris  que  es
beneficien de les instal·lacions i dels serveis que l’Ajuntament presta en els espais
per a emprenedors “Àgora emprenedors” i a la sala “Àgora Oberta” en els termes
establits en la tarifa corresponent.

TARIFES

Article 3.

3.1. TARIFA “ÀGORA EMPRENEDORS”

Per la utilització de cada lloc o espai de treball “ÀGORA EMPRENEDORS” i
els corresponents serveis, s’abonarà per cada projecte que s’hi desenvolupe:

TARIFA DESCRIPCIÓ QUOTA

1 Quota anual
120 euros/any

2
Quota mensual 15 euros/mes

3 Quota diària
10 euros/dia

 
Cada lloc per a emprenedors o creadors té la dotació següent:

 Una  taula,  una  cadira,  un  armariet,  una  prestatgeria,  wifi  i  connexió
elèctrica.

L’import de la utilització del lloc de treball inclou els serveis i consums d’aigua, llum,
wifi, neteja i 100 fotocòpies gratuïtes. 
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L’import de les tarifes és irreductible, per la qual cosa, en cas de cessament
anticipat de l’activitat, no donarà dret a cap devolució.

En cada lloc  de  treball  no  podran treballar  simultàniament  més de quatre
persones. Els responsables dels projectes hauran d’identificar els possibles usuaris
dels llocs de treball a l’efecte de les autoritzacions que siguen procedents.

La utilització de la resta de dotacions existents a l’Àgora es farà d’acord amb
el Reglament corresponent.

3.2.  TARIFA SALA   ÀGORA OBERTA

DESCRIPCIÓ QUOTA

La utilització de la sala “Àgora oberta” 250 euros/dia

Estan exempts d’aquesta tarifa els emprenedors que hagen abonat la tarifa
1.1.

Serà per compte i a càrrec de l’usuari la neteja i els perjudicis que, si és el
cas, s’ocasionen en les instal·lacions.

3.3.  TARIFA SEGONS CONVENI

La direcció de l’Àgora, en els termes establits en el Reglament corresponent,
podrà firmar convenis de col·laboració i d’ús dels espais; en aquests casos aplicarà
tarifes especials. 

Article 4.                                     
GESTIÓ

De conformitat  amb l’article 45 del RDL 2/2004, el  preu públic s’exigirà en
règim d’autoliquidació.

Els obligats al pagament efectuaran l’ingrés de la quota anual en els primers
set dies des que s’inicie la utilització; en la quota mensual, en els primers set dies de
cada mes; i en la quota d’ús diari, abans del seu inici, i per a això s’haurà d’aportar el
justificant de l’ingrés.

L’impagament de la quota anual o mensual, en els terminis assenyalats per al
seu ingrés, donarà lloc a la rescissió del servei. La no presentació del justificant de
l’ingrés en les quotes d’ús diari impedirà la utilització del servei.    
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Els  responsables  administratius  de  la  gestió  de  l’Àgora  trametran
mensualment a l’Administració de Tributs municipal la relació dels usuaris del preu
públic a l’efecte del control i la verificació del compliment d’aquesta Ordenança i de
la resta de normes d’aplicació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Delegació en la Junta de Govern Local

De conformitat amb allò que disposa l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004,  de 5 de març,  Text  Refós  de la  Llei  d’Hisendes Locals,  en relació  amb
l’article  23.2.b,  de  la  Llei  7/1985,  Reguladora  de  les  Bases de Règim Local,  es
delega en la Junta de Govern Local l’aprovació i modificació dels preus de la Tarifa 3
regulada en aquesta Ordenança: 3.3. TARIFA SEGONS CONVENI.

DISPOSICIÓ FINAL

  Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 26 d’octubre de 2015 i, en no haver-s’hi presentat
al·legacions i/o reclamacions, es declara l’elevació automàtica a definitiu de l’acord
d’aprovació inicial, entrarà en vigor una vegada haja sigut publicada en el  Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016.

Aprovació:
Última  modificació  de  l’Ordenança:  aprovada  provisionalment  per
acord del Ple de data 26 d’octubre de 2015 i elevada a definitiva de
conformitat amb l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOPA núm. 250, de 31 de desembre de 2015.

Articles
modificats:

Els articles 4 i la Disposició Final.
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5.8.  PREU  PÚBLIC  PER  LA  PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS  I  ACTIVITATS
ORGANITZADES PER LA REGIDORIA DE LA JOVENTUT 
                          

NATURALESA

Article 1. De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article
41 i següents, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals  (BOE de  9  de  març),  aquest  Ajuntament  estableix  el  Preu  Públic  per  la
prestació  de  serveis  per  la  prestació  dels  Serveis  i Activitats organitzats  per  la
Regidoria de la Joventut, que es regirà per aquesta Ordenança.

OBJECTE

L’objecte d’aquest  Preu Públic  és la  prestació  de serveis  i  activitats  de  la
Regidoria de Joventut que a continuació s’indiquen: Prestació del servei de transport
“Bus  de  la  Festa”,  consistent  en  el  desplaçament  d’anada  i  tornada  a  diferents
localitats de les comarques de l’Alcoià i el Comtat en els mesos de juliol i agost per
als joves alcoians que vullguen assistir a les festivitats de les poblacions i en els
horaris indicats en la tarifa d’aquesta Ordenança.

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article  2. Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic  aquelles  persones
usuàries o beneficiàries del servei del transport del “Bus de la Festa”. En cas que
siguen menors d’edat, en seran responsables els pares, tutors o els que en tinguen
la representació legal, i  en aquest cas hauran d’omplir el document d’autorització
corresponent (annex 1).

TARIFA

Article 3.

La tarifa aplicable serà la següent:

TARIFA DESCRIPCIÓ Bitllet

1 Bus de la Festa (anada i tornada)  4 €

A  la  tarifa  anterior  se  li  afegirà  l’IVA  aplicable  que  corresponga  en  cada
moment.
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Horaris:

D’anada:         23.00 h; 00.00 h i a les 01.00 hores
De tornada:     04.00 h; 05.00 h i a les 06,00 hores

NORMES DE GESTIÓ

Article 4. Els preus del bitllet s’abonaran amb caràcter previ a la utilització del
servei en el Departament de Joventut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Delegació en la Junta de Govern Local

De conformitat amb allò que disposa l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004,  de 5 de març,  Text  Refós  de la  Llei  d’Hisendes Locals,  en relació  amb
l’article  23.2.b,  de  la  Llei  7/1985,  Reguladora  de  les  Bases de Règim Local,  es
delega en la Junta de Govern Local l’aprovació i modificació de les destinacions,
preus, horaris i itineraris.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta  Ordenança  ha  sigut  aprovada  provisionalment  pel  Ple  de
l’Ajuntament en la sessió de data 27 d’octubre de 2014, produirà efectes després de
la seua aprovació definitiva,  una vegada s’haja publicat el  seu text  íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en l’article
65.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, començarà a aplicar-
se a partir de l’1 de gener de 2015, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o
derogació.
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5.9.  PREUS  PÚBLICS  COMPLEX  ESPORTIU  MUNICIPAL  “EDUARDO
LATORRE”

1. MATRÍCULA 

MODALITAT PREU AMB CARNET
INSTAL·LACIONS.

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Quota individual, major de 21 anys 56,00 € Gratuïta
Quota individual júnior, de 15 a 21 anys 42,00 € Gratuïta
Quota menors, de 0 a 14 anys 0,00 € 0,00 
Quota familiar (beneficiari major 21 anys) 48,00 € Gratuïta
Quota reduïda (*) 28,00 € Gratuïta

(*)  El  preu  reduït  només  s’aplicarà  a  jubilats,  pensionistes, majors  de  65  anys,
persones desocupades i discapacitats amb un percentatge mínim del 33%.

Es crea la QUOTA FAMILIAR amb les opcions següents per als usuaris de la
instal·lació esportiva que s’inscriguen per primera vegada.

OPCIÓ A) 

matrícula quota
Primer membre familiar

56,00 €
33,95 €

Segon membre familiar 33,95 €

OPCIÓ B)

matrícula quota
Primer membre familiar

56,00 €
33,95 €

Segon membre familiar 33,95 €
Tercer membre familiar 20,60 €

OPCIÓ C) 

En cas que una persona interessada a realitzar l’alta com a abonat, i la seua parella
ja ho fóra, l’import de la matrícula serà de 28,00 euros i la quota mensual de 33,95 €.
El tercer i quart membre de la família haurà d’abonar en concepte de matrícula 0,00
euros i les quotes mensuals de 20,60 €.
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matrícula quota
Segon membre familiar

28,00 €
33,95 €

Tercer membre familiar 20,60 €
Quart membre familiar 20,60 €

BONIFICACIONS

Per als mesos de febrer i maig

En pagar per avançat un abonament de quatre mensualitats es realitza una
bonificació del 100% en la quota corresponent del preu de la matrícula.

Per als mesos de març i abril 

Amb la formalització de dues altes d’abonats simultànies i el pagament de la
corresponent  mensualitat,  es  realitza  una  bonificació  del  50%  en  la  quota
corresponent del preu de matrícula a cada un dels abonats.

Per als mesos de juny i juliol

Amb el pagament anticipat d’un abonament de dues mensualitats es realitza
una bonificació del 50% de la quota corresponent del preu de matrícula.

Per al mes d’agost

Amb el pagament de la quota mensual i l’assistència només eixe mes a la
instal·lació, es realitza una bonificació del 100% de la quota corresponent del preu
de matrícula. En cas de voler continuar el pròxim mes utilitzant la instal·lació, l’usuari
haurà de liquidar l’import total de la quota corresponent del preu de matrícula.

Bonificació del  50%  en  l’import  de  la  matrícula  si  formalitzen  l’alta  dues
persones al mateix temps en el mes d’agost per a començar a utilitzar la instal·lació
esportiva en el mes de setembre. S’aplicarà la bonificació a cada un d’ells.

Bonificació  del  50%  en  l’import  de  la  matrícula  si  es  donen  d’alta  dues
persones  al  mateix  temps en el  mes  de  setembre per  a  començar  a  utilitzar  la
instal·lació esportiva en el mes d’octubre. S’aplicarà la bonificació a cada un d’ells.

Bonificació del 50% en l’import de la matrícula per a la persona que vulga
donar-se d’alta a l’octubre o novembre. I finalment la matrícula amb caràcter gratuït
per a anteriors abonats que s’hagueren donat de baixa com a mínim fa un any.
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2.  ABONAMENTS MENSUALS

MODALITAT PREU AMB CARNET
INSTAL·LACIONS.

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Abonament individual, major de 21 anys 38,90 € 33,00 €
Abonament individual júnior, de 15 a 21 
anys

25,70 € 25,70 €

Abonament familiar (beneficiari major 21 
anys)

33,95 € 28,85 €

Abonament reduït (*) 27,85 € 27,85 €
Abonament anual (**) 320,00 € 320,00 €
Abonament reduït mig dia (***) 20,60 € 20,60 €
Quota complementària mensual per a 
abonats anuals amb participació en les 
activitats dirigides 12,25 € 12,25 €

(*)  El  preu reduït  només s’aplicarà  a  jubilats,  pensionistes, majors  de  65 anys  i
discapacitats amb un percentatge mínim del 33%.

(**) L’abonament anual només permet la utilització dels serveis de la piscina i sala
de musculació. També té descomptes en els cursos específics programats.

(***) L’abonament reduït mig dia està dirigit  a jubilats, pensionistes,  majors de 65
anys i discapacitats amb un percentatge mínim de 33%, permet la utilització dels
serveis de la piscina i activitats dirigides, però només durant l’horari que comprén
des de l’obertura de la instal·lació fins a les 15.00 hores.

Els abonaments individuals de majors de 21 anys, júnior de 15 a 21 anys, familiar
(beneficiari major de 21 anys) i l’abonament reduït (*), tenen dret a poder participar
en les activitats dirigides que es programen setmanalment de dilluns a dissabte i
sempre d’acord amb els horaris establits, que són: Spinning, Postural concept, Bodi
shape,  G.A.P.,  Zumba,  Estirades  (20  minuts),  Midball-Metabolic,  Interval-body
shape,  Abdominals  (30  minuts),  STEP,  Midball-tono,  Aquagym,  Aquafitnes,
Aquarunning i Urbanrunning.

Per a la modalitat d’abonament mensual, es pot realitzar el pagament avançat del
total  anual  (dotze  mesos)  en  dues  quotes  semestrals,  amb  l’aplicació  de  les
reduccions següents:
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MODALITAT TOTAL 1ª QUOTA 2ª QUOTA
Quota individual, major de 21 anys 420,00€ 294,00€ 126,00€
Quota individual júnior, de 15 a 21 anys 336,00€ 235,20€ 100,80€
Quota familiar (beneficiari major 21 
anys)  

372,00€ 260,40€ 111,60€

Quota reduïda (*) 312,00€ 218,40€ 93,60€
Abonament reduït mig dia (***) 228,00€ 159,60€ 68,40€

 ABONAMENTS TRIMESTRALS

MODALITAT PREU
Abonament alumnes EPSA 75,50 €

Els abonaments de caràcter individual per a alumnes de la Universitat Politècnica de
València – Campus d’Alcoi, amb la modalitat trimestral tenen dret a poder participar
en les activitats dirigides que es programen setmanalment de dilluns a dissabte i
sempre d’acord amb els horaris establits, i que són: Spinning, Postural concept, Bodi
shape,  G.A.P.,  Zumba,  Estirades  (20  minuts),  Midball-Metabolic,  Interval-body
shape,  Abdominals  (30  minuts),  STEP,  Midball-tono,  Aquagym,  Aquafitnes,
Aquarunning i Urbanrunning.

 ACCÉS PISCINA BANYS

MODALITAT PREU AMB CARNET
INSTAL·LACIONS.

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Entrada puntual/dia (*) 4,40 € 4,40 €

Entrada puntual de 4 a 15 anys, majors de
65 anys i discapacitats mínim 33% / dia 2,80 € 2,80 €

Entrada puntual menors de 4 anys/dia 0,00 € 0,00 €

Entrada completa adult (**) 7,75 € 7,75 €

Entrada completa reduïda (***) 5,40 € 5,40 €

Abonament 20 entrades puntual 74,00 € 74,00 €

Abonament 10 entrades completa adults 
(**)

58,45 € 49,70 €

Abonament 10 entrades completa reduïda 
(***)

43,15 € 36,70 €

(*) L’entrada puntual inclou la utilització de la piscina i la zona termal.
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(**) L’entrada completa inclou la participació en les activitats dirigides que figuren en
la programació del dia d’accés a la instal·lació

(***) L’entrada completa reduïda està destinada a jubilats, pensionistes, majors de
65 anys i discapacitats amb un percentatge mínim del 33%, inclou la participació en
les activitats dirigides que figuren en la programació del dia d’accés a la instal·lació.

Els abonaments d’entrades puntuals tenen una duració màxima de tres mesos des
de la seua expedició i els abonaments d’entrades completes tenen una duració de
sis mesos des de la seua expedició.

 ACTIVITAT DE NATACIÓ ADREÇADA A ALUMNES DE CENTRES 
ESCOLARS

MODALITAT PREU
Curset Natació en edat escolar
Quota per alumne i sessió dia
(Educació Infantil, Primària o Secundària)

2,20 €

L’activitat es realitzarà sempre que hi haja un mínim de 10 alumnes.

- ÀREA DE SALUT

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO

ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Tractament de 
Fisioteràpia (1 sessió)

24,20 € 26,40 € 24,20 €

Abonament 5 sessions 105,75 € 111,35 € 105,75 €
Abonament 10 sessions 205,95 € 217,10 € 205,95 €

- ACTIVITATS AQUÀTIQUES DE SALUT

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Curs hidroteràpia (1 
sessió/setmana)
Quota mensual 23,75 € 28,30 € 23,75 €
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Curs hidroteràpia (2 
sessions/setmana)
Quota mensual 36,30 € 44,20 € 36,30 €
Curs prepart i 
postpart (1 
sessió/setmana)
Quota mensual

21,60 € 28,35 € 21,60 €

Curs prepart i 
postpart
(2 sessions/setmana)
Quota mensual

36,85 € 44,75 € 36,85 €

 PROGRAMA DE NATACIÓ ADAPTADA (PRONA)

MODALITAT PREU
Curset (dos dies/setmana)
Quota trimestral/persona 45,00 €
Curset (un dia/setmana)
Quota trimestral/persona 38,00 €

 PROGRAMA DE NATACIÓ PROMAR (Programa mobilització articular grans
dependents.

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Quota sessió 12,00 € 21,00 € 12,00 €

 CURSOS ACTIVITAT AQUÀTICA DE CARÀCTER GENERAL

9.1. PERÍODE TRIMESTRAL

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

BEBÉS (2 
sessions/setmana)
Quota trimestral

89,60 € 106,50 € 89,60 €

BEBÉS (1 
sessió/setmanal) 47,95 € 56,65 € 47,95 €
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Quota trimestral
Xiquets de 3 a 5 anys 
(dues sessions/setmana)
QUOTA TRIMESTRAL 89,60 € 106,50 € 89,60 €
Xiquets de 3 a 5 anys 
(una sessió/setmana)
Quota trimestral 47,95 € 56,65 € 47,95 €
Xiquets de 3 a 5 anys 
(dia extra)
Quota trimestral 36,20 € 42,80 € 36,20 €
Infantils 
(2 sessions/setmana)
Quota trimestral 54,35 € 64,75 € 54,35 €
Infantils 
(1 sessió/setmana)
Quota trimestral 29,75 € 34,95 € 29,75 €
Infantils 
(dia extra)
Quota trimestral 22,50 € 29,80 € 22,50 €
Adults 
(2 sessions/setmana)
Quota trimestral 54,35 € 85,70 € 54,35 €
Adults 
(1 sessió/setmana)
Quota trimestral 29,75 € 46,75 € 29,75 €
Adults 
(dia extra)
Quota trimestral 22,50 € 35,30 € 22,50 €
Majors 
(1 sessió/setmana)
Quota trimestral 18,30 € 26,75 € 18,30 €
Majors 
(2 sessions/setmana)
Quota trimestral 36,50 € 46,75 € 36,50 €

 Quotes d’aplicació amb caràcter bimensual o anual:

9.2. QUOTA PERÍODE BIMENSUAL

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO

ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Bebés
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(2 sessions/setmana)
Edat de 12 a 36 mesos
Quota bimensual

59,73 € 71,00 € 59,73 €

Bebés
(1 sessió/setmanal)
Edat de 12 a 36 mesos
Quota bimensual

31,96 € 37,76 € 31,96 €

XIQUETS DE 3 A 5 
ANYS
(dues sessions/setmana)
Quota bimensual

59,73 € 71.00 € 59,73 €

Xiquets de 3 a 5 anys
(una sessió/setmana)
Quota bimensual 24,13 € 25,17 € 24,13 €
Xiquets de 3 a 5 anys
(dia extra)
Quota bimensual 24,13 € 28,53 € 24,13 €
Infantils
(2 sessions/setmana)
Quota bimensual 36,23 € 43,16 € 36,23 €
Infantils
(1 sessió/setmana)
Quota bimensual 19,83 € 23,30 € 19,83 €
Infantils
(dia extra)
Quota bimensual 15,00 € 19,86 € 15,00 €
Adults
(2 sessions/setmana)
Quota bimensual 36,23 € 57,13 € 36,23 €
Adults
(1 sessió/setmana)
Quota bimensual 19,83 € 31,16 € 19,83 €
Adults
(dia extra)
Quota bimensual 15,00 € 23,53 € 15,00 €
Majors
(1 sessió/setmana)
Quota bimensual 12,20 € 17,83 € 12,20 €
Majors
(2 sessions/setmana)
Quota bimensual 24,33 € 31,16 € 24,33 €
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9.3. QUOTA PERÍODE ANUAL

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO

ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

Bebés
(2 sessions/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

268,80 € 319,50 € 268,80 €

Bebés
(1 sessió/setmanal)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

143,85 € 169,95 € 143,85 €

Xiquets de 3 a 5 anys
(DUES 
SESSIONS/SETMANA)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

268,80 € 319,50 € 268,80 €

Xiquets de 3 a 5 anys
(una sessió/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

143,85 € 169,95 € 143,85 €

Xiquets de 3 a 5 anys
(dia extra)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

108,60 € 128,40 € 108,60 €

Infantils
(2 sessions/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

163,05 € 194,25 € 163,05 €

Infantils
(1 sessió/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

89,25 € 104,85 € 89,25 €

Infantils
(dia extra)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

67,50 € 89,40 € 67,50 €

Adults
(2 sessions/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

163,05 € 257,10 € 163,05 €
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Adults
(1 sessió/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

89,25 € 140,25 € 89,25 €

Adults
(dia extra)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

67,50 € 105,90 € 67,50 €

Majors
(1 sessió/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

54,90 € 80,25 € 54,90 €

Majors
(2 sessions/setmana)
Quota anual (inclou tres 
trimestres)

109,50 € 140,25 € 109,50 €

6. CURSOS ACTIVITAT AQUÀTICA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI – JULIOL

MODALITAT PREU
Alumnes de 3 a 18 anys
Caràcter mensual (vint sessions – quatre setmanes)
Quota d’inscripció 56,50 €
Alumnes majors de 18 anys
Caràcter mensual (vuit sessions - només dos dies a la 
setmana)
Quota d’inscripció

31,50 €

 UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE PÀDEL

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO

ABONATS

AMB CARNET 
INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
MUNICIPALS

Pista de pàdel amb llum/per 
hora 7,20 € 12,00 € 7,20 €
Pista de pàdel sense 
llum/per hora 5,20 € 10,40 € 5,20 €
Quota classes individuals de 
caràcter ocasional (adults)

20,00 € 25,00 € 20,00 €
Quota classes individuals 
una sessió/setmanal (quatre 
classes al mes) - adults 78,00 € 90,00 € 78,00 €
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Quota classes dues 
persones de caràcter 
ocasional (adults)

12,00 € 13,00 € 12,00 €

Quota classes dues 
persones una 
sessió/setmana (quatre 
classes al mes) - adults

42,00 € 50,00 € 42,00 €

Quota classes dues 
persones dues 
sessions/setmana (vuit 
classes al mes - adults

80,00 € 96,00 € 80,00 €

Quota classes tres persones 
de caràcter ocasional 
(adults)

8,00 € 10,00 € 8,00 €

Quota classes tres persones 
una sessió/setmana (quatre 
classes al mes) - adults 32,00 € 40,00 € 32,00 €
Quota classes tres persones 
dues sessions/setmana (vuit 
classes al mes) - adults 60,00 € 75,00 € 60,00 €
Quota classes alumnes fins 
a 16 anys – una sessió 
setmanal (quatre classes al 
mes)
Amb caràcter mensual

26,00 € 26,00 € 26,00 €

Quota classes alumnes fins 
a 16 anys – una sessió 
setmanal (dotze classes al 
trimestre)
Amb caràcter trimestral

70,00 € 70,00 € 70,00 €

Quota classes alumnes fins 
a 16 anys – dues sessions 
setmanals (vuit classes al 
mes)
Amb caràcter mensual.

48,00 € 48,00 € 48,00 €

Quota classes alumnes fins 
a 16 anys – dues sessions 
setmanals (vint-i-quatre 
classes al trimestre)
Amb caràcter trimestral

135,00 € 135,00 € 135,00 €
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11.ACTIVITATS FORA D’ABONAMENT

1.  NUTRICIÓ

MODALITAT QUOTA

Servei Nutrició (primera cita) 30,00 €

Servei Nutrició (segona cita) 16,00 €

Abonament 6 tractaments Nutrició 162,00 €

Abonament 10 tractaments Nutrició 250,00 €

Mesoteràpia (tractament de (Metabòlits + lipotrofin i 
muclebig) 24,00 €

Mesoteràpia (tractament BCN – Èdip 2 en 1) 35,00 €

Liporeductor tractament 3 en 1 (carxofa + cafeïna + L-
carnitina) 28,00 €

Cavitació (tractaments solts) 25,00 €

Abonament 6 tractaments cavitació 132,00 €

Abonament 10 tractaments cavitació 200,00 €

Cada sessió si es requereix gel CAVIFOX 5,00 €

1.6.1 ALTRES ACTIVITATS NO INCLOSES EN L’ABONAMENT

MODALITAT PREU
ABONAT

PREU NO
ABONAT

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

IOGA (2 sessions/setmanals) 
– Quota mensual 20,50 € 31,50 € 17,45 €
IOGA (2 sessions/setmanals) 
– Quota trimestral 60,00 € 90,00 € 51,00 €
IOGA 1 sessió puntual/dia 4,00 € 6,00 € 4,00 €
PILATES 
(2 sessions/setmanals) 
–Quota mensual 36,00 € 47,00 € 30,60 €
PILATES
(1 sessió/setmanal) 
–Quota mensual 25,00 € 30,00 € 21,25 €
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PILATES
(2 sessions/setmanals) 
–Quota trimestral 102,00 € 137,00 € 86,70 €
PILATES
(1 sessió/setmanal) 
–Quota trimestral 72,00 € 85,00 € 61,20 €

TRX 3,00 € 5,00 € 2,55 €

Abonament TRX 25,00 € 40,00 € 21,25 €

4. UTILITZACIÓ ALTRES INSTAL·LACIONS FORA D’ABONAMENT  

MODALITAT QUOTA

Utilització exclusiu carrer piscina en hora normal 29,40 €

Utilització exclusiu carrer piscina en hora punta 39,30 €

Realització d’activitat dirigida en piscina o sala 47,70 €

Utilització sales/hora utilització 27,75 €

Utilització sala polivalent per a equips/clubs de 
caràcter competitiu/hora utilització 20,00 €

- ALTRES SERVEIS

MODALITAT QUOTA

Lloguer d’armariet abonat/no abonat 3,20 €

Lloguer de cadenats abonat/no abonat 0,60 €

Venda de cadenat 4,50 €

13.VENDA DE MATERIAL

ARTICLE PREU

Casquet bany 3,40 €

Ulleres 5,60 €
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14.ENTRENAMENT PERSONAL

MODALITAT PREU
ABONATS

PREU
NO ABONATS

AMB CARNET
INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES
MUNICIPALS

1 sessió 24,20 € 26,40 € 24,20 €
Abonament 5 
sessions

105,75 € 111,35 € 105,75 €

Abonament 10 
sessions

205,95 € 217,10 € 205,95 €

Tindran  accés  i  utilització  gratuïta  de  les  instal·lacions  esportives  municipals  i
concertades  els  esportistes  alcoians  amb  la  condició  d’esportista  d’elit  de  la
Comunitat Valenciana i que apareguen en la llista publicada en el DOGV; s’entén
que aquesta condició s’estendrà fins als tres anys següents a l’última publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Entrada en vigor. Aquesta tarifa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació.

Contra aquest Acord, de conformitat amb l’art. 19 del RDL 2/2004, es podrà
interposar  pels  interessats  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la  Comunitat
Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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