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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVICIS RELACIONATS AMB L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, 
AUTORITZACIONS, CONTROL I/O INSPECCIÓ DE COMUNICACIONS 

PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES, I ALTRES ACTUACIONS DE 
CARÀCTER URBANÍSTIC I AMBIENTAL. 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 

per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i la disposició addicional tercera de la Llei 3/2004, de 30 de juny de 
la Generalitat Valenciana, este Ajuntament establix la taxa per la prestació de servicis 
relacionats amb l’atorgament de llicències, autoritzacions, control i/o inspecció de 
comunicacions prèvies i declaracions responsables i altres actuacions de caràcter 
urbanístic i ambiental. La gestió, recaptació i inspecció d'estes taxes correspon a 
l'Ajuntament, constituint el seu import un ingrés tributari de la mateixa, que s’inclourà 
en el seu pressupost. 

 
Article 2.- Fet imposable. 

 
1. Grava esta ordenança les actuacions tècniques i administratives realitzades pels 

servicis municipals, definides en les ordenances reguladores del procediment per a 
atorgar llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables i comunicacions 
prèvies, que siguen necessàries per a determinar l’adequació o inadequació de les 
sol·licituds i projectes a la legalitat urbanística i/o ambiental, en relació amb l’obtenció, 
control i/o inspecció de les següents classes de llicències, autoritzacions, declaracions 
responsables i comunicacions prèvies, així com altres actuacions de caràcter urbanístic 
i/o ambiental: 
 
 1) Llicència d’edificació. 
  a) Per a nova planta. 
  b) Per a ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’edificis 
existents que alteren la seua configuració arquitectònica. 
 2) Demolició. 
 3) Declaració responsable d’actuació urbanística. 
 4) Llicències d'intervenció en edificis catalogats. 
 5) Declaració responsable de primera o posterior ocupació. 
 6) Llicències de parcel·lació i certificats d'innecessarietat. 
 7) Llicències d’obres i usos provisionals. 
 8) Llicències ambientals. 
 9) Comunicació d’activitat inòcua. 
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 10) Comunicació de posada en funcionament. 
 11) Declaració responsable ambiental. 
 12) Pròrrogues, transmissions i modificacions en projectes o condicions de les 
llicències urbanístiques, sempre que generen la prestació de nous servicis municipals. 
 13) Certificat de conformitat amb l’obertura. 
 14) Acta de conformitat d’activitats: 
  - Subjecta a llicència ambiental. 
  - Subjecta a declaració responsable ambiental. 
  - Subjecta a comunicació d’activitat inòcua. 
 

2.- Estarà subjecta a la taxa regulada en esta ordenança la realització de les 
actuacions tècniques i administratives realitzades pels servicis municipals conduents a 
l’expedició de la documentació acreditativa d’informació urbanística, documents i 
certificacions regulades en el capítol II de l'Ordenança reguladora del procediment per a 
atorgar llicències urbanístiques: 
 
 a) Expedició de documentació acreditativa d’informació urbanística. 
 b) Assenyalament d’alineacions i rasants. 
 c) Cèdula de garantia urbanística. 
 d) Cèdula d’urbanització. 
 e) Certificat de compatibilitat urbanística. 
 

3.- Estarà subjecta a la taxa regulada en esta ordenança, tant la tramitació de 
programes d’actuació integrades i aïllades, fins a l’adjudicació de la condició 
d’urbanitzador, com la tramitació d’actuacions i expedients urbanístics que porten causa 
de l’adjudicació dels programes. 

 
4.- Les declaracions responsables d’obra menor que es sol·liciten en l’àmbit de La 

Vila d’Alzira estaran subjectes a taxa. 
 
Article 3.- Supòsits de no subjecció: 

 
a) Les obres en l'interior de les vivendes de reparació o renovació d’instal·lacions 

que no afecten les seues condicions generals de seguretat o a les connexions a les xarxes 
generals, bastant, en estos casos, una comunicació escrita presentada en el Registre 
Municipal per l'interessat, expressant la localització exacta, el tipus d’actuació a 
realitzar i el pressupost estimat de la mateixa. No obstant això, l’ocupació de la via 
pública per motiu de les dites obres sí que està sotmesa a taxa. 

 
S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior les obres destinades a la 

implantació d’una activitat subjecta a llicència o comunicació ambiental, declaració 
responsable o comunicació prèvia preceptiva, així com les obres en edificis catalogats el 
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règim de protecció de les quals abaste a algun dels elements que siguen objecte de tals 
obres. 

 
b) No estaran subjectes a taxa, aquelles actuacions que, per estar subjectes a altres 

autoritzacions municipals, no precisen de llicència urbanística o ambiental, en els 
termes definits en l'Ordenança reguladora del procediment per a l’atorgament de 
llicències urbanístiques i ambientals. 
 

c) No estaran subjectes a declaració responsable d’habitabilitat o ocupació i la 
seua taxa l’adjudicació de vivendes de promoció pública, tant en règim de compravenda 
com a arrendament, bastant en estos casos una comunicació escrita presentada per 
l'interessat expressant la localització exacta de la finca i a la que haurà d'acompanyar-se 
certificat de l’organisme públic que l’adjudica en el que es faça constar que complix la 
normativa tècnica d’habitabilitat i que no es tracta d’edificació de nova planta. 

 
d) No estaran subjectes a taxa els servicis indicats en l’article anterior realitzats a 

favor d’altres Administracions Públiques, quan els sol·liciten en l’exercici de les seues 
competències i es troben prestant servicis públics obligatoris per llei per mitjà de gestió 
directa, excepte en el cas de l’existència de contractistes, que estaran subjectes a la taxa 
com a subjectes passius substituts del contribuent. 

 
Article 4.- Subjecte passiu. 

 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·liciten o 
resulten beneficiats o afectats pels servicis prestats o realitzats pels servicis tècnics de 
l'Ajuntament d'Alzira.  

 
En els supòsits relatius a les tarifes regulades en l’epígraf tercer (expedició de 

documents urbanístics), i les autoritzacions ambientals seran subjectes passius els 
sol·licitants dels dits servicis o activitats. 

 
2.- Tindran la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent els 

constructors i contractistes de les obres, en el cas de ser distints que el propietari de les 
vivendes o locals, que podran repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre els 
ocupants dels mateixos, com a beneficiaris del servici. Igualment seran substituts del 
contribuent els contractistes del sector públic per obres públiques subjectes a llicència. 

 
3.- En el cas de la tramitació de programes d’actuació integrades i aïllades, fins a 

la seua adjudicació, tindran la consideració de subjecte passiu els aspirants a 
Urbanitzador. En el cas de la tramitació d’actuacions i expedients urbanístics que porten 
causa de l’adjudicació dels programes, el subjecte passiu serà qui resulte adjudicatari 
del mateix. 
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4.- Així mateix, respondran del deute tributari solidari o subsidiàriament, els 

responsables tributaris en els termes de l’article 42 i 43 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Meritació i obligació de contribuir. 
 

1.- Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació del 
servici o realització de l’activitat municipal que constituïx el seu fet imposable, exigint-
se el depòsit previ del seu import total per a iniciar l’actuació o l’expedient. 

 
2.- Quan les obres o activitats s'hagen executat o iniciat sense haver obtingut 

d’oportuna llicència, o sense haver presentat la corresponent declaració responsable o 
comunicació prèvia, la taxa es meritarà quan s'inicie efectivament l’activitat municipal 
conduent a determinar si l’obra o activitat és d’acord amb la normativa aplicable, amb 
independència de la iniciació de l’expedient administratiu que puga instruir-se a este 
efecte. 

 
3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, de cap 

manera per la denegació de la llicència sol·licitada o perquè la seua concessió es 
condicione a la introducció de modificacions, ni tampoc per la renúncia o desistiment 
del sol·licitant una vegada concedida la llicència. 

 
4.- Sense perjuí del que establix el número anterior d'este article, en cas de 

desistiment formulat pel sol·licitant/presentador de la llicència, autorització, declaració, 
comunicació o document, amb anterioritat a la seua concessió, control, inspecció o 
expedició, les quotes a liquidar seran el 50 per 100 de les que corresponguen per 
aplicació de la tarifa. 

 
5.- En el supòsit de denegació de la llicència, de sol·licitar-se, de nou, meritarà 

nova taxa íntegra. 
 
6.- En el cas de la tramitació de programes d’actuació integrades i aïllades, fins a 

la seua adjudicació, la taxa es meritarà en el moment en què el subjecte passiu presente 
la proposició per registre d’entrada. En el cas de la tramitació d’actuacions i expedients 
urbanístics que porten causa de l’adjudicació dels programes, la taxa es meritarà en el 
moment d’adjudicar-se la condició d'Urbanitzador. 

 
Article 6.- Tarifes. 

 
Les taxes s’exigiran d’acord amb les bases i tarifes que es determinen en els 
epígrafs següents:  

 
GRUP 1. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS. 
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Epígraf 1.1. Llicència de construccions, instal·lacions i obres majors, i de 

demolicions, de cases prefabricades, de moviments de terres, de pals i tanques 
publicitàries i antenes de telefonia: 

1. Llicències d’obra major: 1%, amb un mínim de 50,00 %, del cost real i efectiu 
de la construcció, instal·lació o obra, i s'entén per tal, a estos efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 

Epígraf 1.2. Altres llicències i comunicacions: 
1. Declaració responsable d’obres de reforma (reformes sense ampliació ni obra 

nova): 
Per cada expedient: 50,00 € quant el pressupost d’execució material de l’obra siga 

inferior o igual a 6.000,00 €. Quant es supere l’anterior quantía, sobre l’excés s’aplicarà 
una tarifa del 2,6 %. 

2. Altres llicències específiques (moviments de terres, tanca de terrenys, cases 
prefabricades, caravanes fixes i instal·lacions semblants): 

Per cada expedient: 50,00 € quant el pressupost d’execució material de l’obra siga 
inferior o igual a 6.000,00 €. Quant es supere l’anterior quantía, sobre l’excés s’aplicarà 
una tarifa del 2,6 %. 

En cas de declaració responsable d’obra de reforma amb activitat s’aplicaria, a 
més, l’epígraf 1.8 i/o 1.9 segons siga procedent. 

Epígraf 1.3. Llicències en edificis catalogats o en els àmbits declarats BIC o 
de rellevància local: 

Llicències d'intervenció en edificis: 
1. Llicències d'intervenció en edificis catalogats. 
Per cada expedient: 250,00 € 
2. Demolició d’edificis  
Per expedient: 250, 00 € 
Epígraf 1.4. Primera o posterior ocupació 
1. Declaració responsable de primera ocupació: 
 
a) de vivendes: 
 
Nombre de vivendes Coeficient Tarifa (€) 
1 a 5 1 130,00 
De 6 a 10 2 260,00 
D'11 a 20 5 800,00 
De 21 a 30 10 1.300,00
De 31 a 40 15 1.950,00
De 40 a 50 20 2.600,00
Més de 50  25 3.250,00
 
b) d’edificacions d’altres usos: 
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Tipus d’edificació Coeficient Tarifa (€) 
Fins a 100 m2 1 130,00 
Entre 101 m2 500 m2 2 260,00 
Entre 501 m2 1.000 m2 3 390,00 
Més de 1.000 m2 5 650,00 

 
2. Declaració responsable d’habitabilitat o ocupació. Quan es produïsca la segona 

o posterior transmissió de la propietat, o quan siga necessari un nou contracte de 
subministrament d’aigua, gas o electricitat, s’aplicaran les mateixes taxes que les de 
primera ocupació, excepte en el cas d’una vivenda, la tarifa de la qual serà de 30,00 
euros. 

Epígraf 1.5. [...] 
Epígraf 1.6. Llicències d’obres i usos provisionals. 
Per cada expedient: 500,00 € 
Epígraf 1.7. Llicències d'intervenció i comunicacions ambientals. 
1. Comunicació d’activitats inòcues: 
Per cada expedient: 250,00 €. 
2. Llicències ambientals: 
a) Activitats subjectes a llicència ambiental: 525,00 €. 
b) Activitats regulades per la normativa d’espectacles públics i activitats 

recreatives: 575,00 €. 
c) Instal·lació i funcionament de circs, fires i la resta d’activitats ambulants: 

525,00 €. 
d) Activitats sotmeses a la declaració o estimació d’impacte ambiental: 565,00 €. 
3. Comunicació de transmissió d’autoritzacions ambientals: 125,00 €. 
Epígraf 1.8. Declaració responsable prèvia a l’obertura o inici d’activitat 

qualificada i llicències d’obertura. 
Els drets exigibles es fixen en les quanties següents, en funció dels conceptes que 

s’indiquen:  
 

1. Les categories i la seua relació de valor són les següents: 
 
  - Primera: 5 punts. 
  - Segona: 4 punts. 
  - Tercera: 3 punts. 
  - Quarta: 1 punt. 
 
El concepte categoria es referix a la que tinga assignada el carrer en l'Índex 

Alfabètic de Vies Públiques que figuren en l'Ordenança fiscal municipal reguladora de 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques. No obstant això, les obertures de noves 
activitats comercials i industrials, en polígons industrials o  zones de sòl industrial, així 
determinats en el Pla General d'Ordenació Urbana, se les assignarà la categoria quarta. 
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El deute tributari serà la resultant de multiplicar els valors unitaris que a 

continuació s’indiquen, pels punts de l’emplaçament: 
 
  Activitats de:     Preu unitari. 
  - Fins a 100 m2         168,00 € 

  - Entre 101 i 250 m2         250,00 € 
  - Entre 251 i 500 m2         422,00 € 
  - Entre 501 i 750 m2         843,00 € 
  - Més de 750 m2      1.681,00 € 
 

Els bars, cafés, pubs i semblants, la quota que resulte d’aplicar la taxa 
corresponent a la seua superfície multiplicada pel coeficient d’emplaçament, es 
multiplicarà per 2.21, per a obtindre la quota final, quant a este tipus de negoci. 

 
Els supermercats, autoservicis i anàlegs de més de 750 m2 fins a 1.500 m2, 

abonaran la quantitat de 30,405,00 €. I els majors de 1.500 m2, satisfaran la quantitat de 
59.260,00 €. 

 
Les entitats bancàries, caixes d’estalvi, i la resta d’entitats de crèdit, abonaran la 

quantitat de 13.935,00 €. 
 
En cas de traspàs s’aplicaran les anteriors tarifes sobre el canvi d’instal·lacions o 

ampliació de la superfície. No procedirà liquidar esta taxa en els supòsits de canvi de 
titularitat del negoci sense modificació alguna de les instal·lacions ni de les activitats 
exercides en els locals. 

 
Epígraf 1.9. [...] 
Epígraf 1.10. Pròrrogues, transmissions i modificacions de llicències 

urbanístiques. 
1. Pròrrogues de llicències urbanístiques: 
Per cada expedient: 150,00 €. 
2. Transmissió de llicències urbanístiques: 
Per cada expedient: 150,00 €. 
3. Modificació de llicències urbanístiques: (sempre que generen la prestació de 

nous servicis municipals) 
Per cada expedient: 150,00 €. 
 
Epígraf 1.11. Llicència de Parcel·lació o Certificat de Innecessaritat. 
Per cada parcel·la resultant: 50 €. 
 
GRUP 2. DOCUMENTS URBANÍSTICS. 
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Epígraf 2.1. Informacions urbanístiques, sol·licituds de visites de tècnics, 
inclosa la redacció de l’oportú informe tècnic. 

Per cada informe: 125,00 €. 
Epígraf 2.2. Expedició de cèdula de garantia urbanística. 
Per cada cèdula: 125,00 €. 
Epígraf 2.3. Certificat de servicis urbanístics. 
Per cada certificat: 10,00 €. 
Epígraf 2.4. Declaració de ruïna. 
Per expedient: 900,00 €. 
Epígraf 2.5. Assenyalament de rasants. 
Per cada assenyalament: 180,00 €. 
Epígraf 2.6. Certificat de compatibilitat urbanística. 
Per cada certificat: 100,00 €. 
 
GRUP 3. INFORMACIONS URBANÍSTIQUES ORDINÀRIES. 

REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS. 
 
1. Còpies de plànols del PGOU: 8,50 €. 
2. Normes urbanístiques: 125,00 €. 
3. Ordenances urbanístiques i conjunt de plànols que contenen les determinacions 

establides pel PGOU: 358,00 €. 
4. Fotocòpies d’informació gràfica, grandària 

- Din A1:  8,50 € 
- Din A2:  7,00 € 
- Din A3:  5,00 € 
- Din A4:  4,20 € 

Si la informació s'expedix en suport CD-DVD amb plans en format pdf, es 
meritarà cada document com si estiguera en paper, amb una reducció del 30 per cent. 

5. Cartografia en suport electrònic: 348,60 €. 
6. Informació de projectes sotmesos a contractació, en suport electrònic: 16,00 €. 
 
GRUP 4. TRAMITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE INSTRUMENTS 

URBANÍSTICS. 
 

4.1. Programes d'actuació aïllada: la quantia de la taxa es calcularà en funció de 
cada un dels documents o instruments que formen part del programa. 

4.2. Programes d'actuació integrada: la quantia de la taxa es calcularà en funció de 
cada un dels documents o instruments que formen part del programa. 

4.3. Informes per a la tramitació de Declaracions d'interés comunitari: 300,00 €. 
4.4. Projecte d'urbanització: informe jurídic sobre documentació i tramitació: 

150,00 €.  
Informe tècnic: 0,5% sobre pressupost, amb un mínim de 2.000,00 €, i un màxim 

de 30.000,00 €. 
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Modificació: informe jurídic sobre documentació i tramitació: 150,00 €. 
Informe tècnic: 0,25% sobre pressupost, amb un mínim de 1.000,00 €, i un màxim 

de 15.000,00 €. 
Certificació d'obra: 300,00 €.  
Liquidació final d'obra: 1.000,00 €. 
Recepció d'obra: informe i assistència, 500,00 €.  
Informe sobre al·legacions i recursos contra el projecte d'urbanització: 300,00 €.  
Retaxació de càrregues, informes jurídic i tècnic: 0,25% sobre l'increment de 

costos, amb un mínim de 1.000,00 €. 
4.5. Estudi de detall: informes jurídic i tècnic: 1.500,00 €. 
4.6. Pla de participació ciutadana: 500,00 €. 
4.7. Estudi d'integració paisatgística: 500,00 €. 
4.8. Pla parcial, pla de reforma interior i pla especial:  
 Informe sobre documentació i tramitació: 150,00 €. 
 Informe tècnic sobre contingut: 1.500,00 €. 
 Informes sobre al·legacions i aprovació definitiva: 1.000,00 €. 
 Si modifica el PGOU, les anteriors tarifes s'incrementaren el 50%. 
4.9. Projecte de reparcel·lació 
 4.9.1. Fins a 50 parcel·les aportades:  
 Estudi jurídic, documentació i tramitació: 200,00 €. 
 Estudi tècnic sobre el contingut i documentació: 1.200,00 €. 
 Estudi sobre al·legacions i aprovació: 800,00 €. 
 4.9.2. De 51 a 100 parcel·les aportades 
Estudi jurídic, documentació i tramitació: 300,00 €. 
 Estudi tècnic sobre el contingut i documentació: 1.500,00 €. 
 Estudi sobre al·legacions i aprovació: 1.000,00 €. 
 4.9.3. De 101 a 200 parcel·les aportades: 
 Estudi jurídic, documentació i tramitació: 500,00 €. 
 Estudi tècnic sobre el contingut i documentació: 1.800,00 €. 
 Estudi sobre al·legacions i aprovació: 1.200,00 €. 
 4.9.4. Més de 200 parcel·les aportades: 
 Estudi jurídic, documentació i tramitació: 700,00 €. 
 Estudi tècnic sobre el contingut i documentació: 2.000,00 €. 
 Estudi sobre al·legacions i aprovació: 1.500,00 €. 
 4.9.5. Modificació del projecte de reparcel·lació: 30% de les quantitats anteriors.  
 4.9.6. Informe sobre document proposada de certificació administrativa per a la 

inscripció del projecte de reparcel·lació i del document refós en el Registre de la 
Propietat: 300,00 €.  

4.10. Modificació del compte de liquidació provisional: 1.000,00 €. 
4.11. Aprovació del compte de liquidació definitiva: 1.500,00 €>>. 
 

Article 7.- Gestió i liquidació. 
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Les taxes que es meriten pels fets imposables inclosos en la present ordenança 
s’exigiran en règim de declaració-liquidació, quan es realitze a petició de l'interessat i, 
en el cas que es preste d’ofici, per liquidació practicada pels servicis tècnics municipals. 

 
Els subjectes passius estan obligats a determinar el deute tributari per mitjà de 

declaració-liquidació de caràcter provisional, que es practicarà en el model d'imprés 
establit a este efecte i a realitzar el seu ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada. 

 
La carta de pagament de la declaració liquidació es presentarà simultàniament 

amb la sol·licitud de la llicència o document objecte de gravamen, com a requisit 
necessari per a iniciar la tramitació de l’expedient. 

 
En el cas de la tramitació de programes d’actuació integrades i aïllades, fins a la 

seua adjudicació, la declaració-liquidació degudament emplenada i ingressada 
s’acompanyarà a la proposició que es presente davant de l'Ajuntament d'Alzira, i la seua 
presentació serà requisit d’admissibilitat a tràmit de la mateixa. 

 
En el cas de la tramitació d’actuacions i expedients urbanístics que porten causa 

de l’adjudicació dels programes, la declaració liquidació haurà de realitzar-se i 
ingressar-se dins dels quinze dies següents a la notificació de l’adjudicació i 
l'incompliment d’esta obligació determinarà que es deixe sense efecte l’adjudicació del 
programa.  

 
El servici tècnic que tramite la concessió d’autoritzacions o llicències o 

l’expedició de documents o altres actuacions urbanístiques, controlarà l’exactitud de les 
quotes aplicades en la declaració-liquidació respecte a les que figuren en la tarifa, 
donant compte a la Intervenció municipal de les anomalies observades, a l’efecte 
d’iniciar actuacions de comprovació i liquidacions complementària, si és procedent. 
 

Els servicis tècnics municipals comprovaran les declaracions-liquidacions 
presentades i investigaran aquells fets imposables per als que no s’haguera sol·licitat 
llicència o autorització, practicant la liquidació complementària que corresponga, 
determinant la quota a ingressar o la quantitat a tornar, segons que resulte diferència 
positiva o negativa, respectivament, per aplicació de les normes d’esta ordenança. 

 
Si la liquidació complementària donara lloc a un ingrés, l'instrument per al seu 

cobrament serà el taló de càrrec-carta de pagament, l'ingrés del qual haurà de realitzar-
se en els terminis a què es referix el Reglament General de Recaptació, segons quina 
fóra la seua data de notificació. 

 
Si la liquidació complementària donara lloc a una devolució, es notificarà a 

l'interessat i a la Intervenció municipal havent d'expedir-se l'oportú document de 
pagament, dins dels 30 dies següents. 
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Finalitzat el termini d’ingrés voluntari de les liquidacions practicades d’acord amb 

allò que s’ha establit d'este article, sense que s'haja efectuat el pagament, s’iniciarà el 
període executiu que meritarà un recàrrec del 5% sobre el deute tributari. Iniciat el dit 
període executiu, el deute podrà exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment, exigint-se el 10 per 100 de recàrrec quan el deute tributari no ingressat 
se satisfaça abans que haja sigut notificada al deutor la provisió de constrenyiment. 
Notificada la provisió de constrenyiment s’exigirà un recàrrec del 20 per 100 del deute 
no ingressat, així com els interessos de demora corresponents a este. 
 

S’aplicaran interessos de demora en les liquidacions derivades d’expedients 
iniciats per mitjà de comprovació pels servicis tècnics municipals, per falta de 
declaració o per declaracions inexactes. 
 

També s’aplicaran interessos de demora en els períodes de suspensió de 
liquidacions recorregudes, quan la resolució siga desfavorable al contribuent. 

 
Contra els actes de gestió tributària, només podrà interposar-se el recurs de 

reposició regulat en l’article 14.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.  

 
La interposició del recurs no detindrà l’acció administrativa per a la cobrança, a 

menys que l'interessat sol·licite, dins del termini d’interposició del recurs, la suspensió 
de l’execució de l’acte impugnat en els termes assenyalats en la lletra i) apartat 2 de 
l’article 14 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 

No obstant això, en casos excepcionals, l'Administració municipal podrà decretar 
la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent 
justifique la impossibilitat d’aportar-la o demostre fefaentment l’existència d’errors 
materials en la liquidació que s'impugne. 

 
Article 8.- Infraccions i sancions. 

 
En quant es referix a infraccions tributàries i la seua qualificació, així com a les 

sancions que a les mateixes corresponen, s’aplicaran els articles 178 a 212 de la Llei 
General Tributària, el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, 
així com el que disposa el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General del règim sancionador tributari. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
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Queden derogades, amb l’aprovació definitiva i entrada en vigor d’esta ordenança  
fiscal, les fins ara vigents ordenances fiscals reguladores de les taxes següents: 

 
- Per llicència d’obertura d’establiments, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 27 

d’octubre de 1998. 
 
- Per informacions urbanístiques a instància de part, tramitació d’estudis i 

projectes, i llicència d’obres, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 27 d’octubre de 1998. 
 
- Per expedició de la llicència d’ocupació d’edificis, aprovada pel Ple de 

l'Ajuntament el 9 de novembre del 2005. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa.  
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