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Contra el presente acuerdo definitivo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior
de Justicia de valencia, en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
de la mencionada Ley, se hace público el acuerdo y el texto
íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal, cuyo
contenido se transcribe anexo al presente edicto:
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL.

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de
la siguiente tarifa
5.- Bono temporada 15 entradas: 15 euros
La Vall d’Alcalà, 10 de diciembre de 2003.
El Alcalde, Juan José Sendra Nadal.
*0329775*
AJUNTAMENT DE VALL DE GALLINERA
EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 4 de febrer
de 2.003, va acordar aprovar provisionalment la modificació
de les ordenances fiscals reguladores de:
-Ordenança reguladora sobre l’impost d’increment del
valor de terrenys de naturalesa urbana.
-Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
-Ordenança reguladora del cementeri.
-Ordenança reguladora de la taxa d’expedició de
documents administratius.
-Ordenança municipal de neteja urbana.
-Ordenança reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques.
-Ordenança reguladora de la taxa per obertura
d’establiments.
-Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic amb materials de construcció, ruïnes,
tanquetes, bastides i altres instal·lacions.
-Ordenança reguladora de la taxa per arreplegada i
tractament de residus sòlids urbans.
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord
provisional, i no havent presentat reclamacions que resoldre
durant el mateix, queda elevat a definitiu el mencionat acord,
segons establix l’article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre Reguladora de les Hisendes Locals.
Contra el present acord definitiu, podran els interessats,
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats
a partir de la publicació d’este acord en el Butlletí Oficial de
la Província, segons el que disposa l’article 10 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administratiu.
Donant compliment al que establix l’article 17.4 de la
mencionada Llei, es fa públic l’acord i el text íntegre de les
modificacions de les Ordenances fiscals, el contingut del
qual es transcriu annex al present edicte.
Anexo I
ORDENANÇA REGULADORA SOBRE L’IMPOST
INCREMENTS DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.

Article 1r.- Este Ajuntament, de conformitat amb el que
establix l’article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i fent ús de la
facultat reglamentària que li atribuïx l’article 15.1 de la Llei 39/
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1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, establix l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, previst en l’article 60.2 de la
dita Llei, l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció al que
disposa esta Ordenança i en la Fiscal General sobre Gestió,
Recaptació i Inspecció de tributs locals.
Naturalesa del tribut.
Article 2n.- El tribut que es regula en esta Ordenança té
la naturalesa d’impost directe.
Fet imposable.
Article,3n.-.
A)
1.-Constituïx 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
qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els
referits béns.
2.- El títol a què es referix 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.
B)
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el susceptible d’urbanització, l’urbanitzable
programat o urbanitzable no programat des del moment en
què s’aprove un Programa d’Actuació Urbanística; els terrenys
que disposen de vies pavimentades o encintat de voreres i
compten a més amb clavegueram, subministrament d’energia
elèctrica i enllumenat públic; i els ocupats per construccions
de naturalesa urbana.
C)
No està subjecte a este impost l’increment de valor que
experimenten els terrenys que tinguen la consideració de
rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
Exempcions i bonificacions.
Article 4t.- En este impost, la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu
article 106, establix exempcions:
1.- Quan els increments de valor es manifesten a
conseqüència dels actes següents:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges
a la societat conjugal, les adjudicacions que al seu favor en
paga d’elles es verifiquen, i les transmissions que es facen
als cònjuges per paga dels seus havers comuns.
b) La constitució i transmissió de qualssevol drets de
servitud. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges
o a favor dels fills, com a conseqüència de sentències en els
casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.
2.- Quan l’obligació de satisfer l’impost recaiga sobre
les següents persones o Entitats:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i la resta d’Entitats
Locals, a les que pertanga el municipi, així com els seus
respectius organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) El Municipi de la imposició i la resta d’Entitats locals
integrades, o en les que s’integre el dit Municipi i els seus
Organismes autònoms de caràcter administratiu.
c) Les institucions que tinguen la qualificació de
benèfiques o beneficodocents.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i de
Mutualitats i Montepíos constituïdes conforme al que preveu
la Llei 33/1984, de 2 d’agost.
e) Les persones o Entitats al favor de les quals s’haja
reconegut l’exempció en Tractats o convenis Internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles
respecte dels terrenys afectes a les mateixes.
g) La Creu Roja Espanyola.
Article 5t.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 99 per
cent de les quotes que es meriten en les transmissions que
es realitzen amb ocasió de les operacions de fusió o escissió
d’empreses a què es referix la Llei 76/1980, de 26 de
desembre, sempre que així ho acorde l’Ajuntament.
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Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la
referida bonificació foren alienats dins dels cinc anys següents
a la data de la fusió o escissió, l’import de la dita bonificació
haurà de ser satisfeta a l’Ajuntament respectiu, això sense
perjuí del pagament de l’impost que corresponga per la
citada alienació.
Tal obligació recaurà sobre la persona o Entitat que va
adquirir els béns a conseqüència de l’operació de fusió o
escissió-.
Article 6t.- Excepte en els suposats contemplats en els
dos articles anteriors, no es concediran altres exempcions o
bonificacions que les que, en qualsevol cas, puguen ser
establides pel precepte legal que resulte d’obligada aplicació.
Subjectes passius.
Article 7m.- Són subjectes passius d’este impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reials de gaudi, limitadors del domini a
títol lucratiu, l’adquirent del terreny o la persona al favor de la
qual es constituïsca el dret reial que es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o
transmissió de drets reials de gaudi, limitadors del domini, a
títol onerós, el transmeten-te del terreny o la persona que
constituïsca o transmeta el dret reial que es tracte.
Base imposable.
Article 8u.-.
1.- La base imposable d’este impost està constituïda per
l’increment reial del valor dels terrenys de naturalesa urbana
lloc de manifest en el moment de la meritació i experimentada
al llarg d’un període màxim de vint anys.
2.- L’increment real s’obté aplicant, sobre el valor del
terreny en el moment de la meritació, el percentatge que
resulte del quadro següent:
Periode: %.
A) periode de 1 fins a 5 anys: 3,1.
B) periode de 5 fins a 10 anys: 2,8.
C) periode de 10 fins a 15 anys: 2,0.
D) periode de 15 fins a 20 anys: 2,0.
Estos percentatges podran ser modificats per les Lleis
de Pressupostos Generals de l’Estat.
3.- Per a determinar el percentatge a què es referix
l’anterior apartat 2, s’aplicaran les regles següents:
1a L’increment de valor de cada operació gravada per
este impost, es determinarà d’acord amb el percentatge
anual fixat per l’Ajuntament, per al període que comprenga el
nombre d’anys al llarg dels quals s’haja posat de manifest el
dit increment.
2al percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el
moment de la meritació, serà el resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre
d’anys al llarg dels quals s’haja posat de manifest l’increment
de valor.
3a Per a determinar el percentatge anual aplicable a
cada operació concreta, conforme a la regla primera, i per a
determinar el nombre d’anys pel que s’ha de multiplicar el dit
percentatge anual, conforme a la regla segona, només es
consideraran els anys complets que integren el període de
posada de manifest de l’increment de valor, sense que a tals
efectes puguen considerar-se les fraccions d’anys del dit
període.
En cap cas el període de generació podrà ser inferior a
un any.
4.- En les transmissions de terrenys, el valor dels
mateixos en el moment de la meritació serà el que tinga fixat
en el dit moment a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
5.- En la constitució i transmissió de drets reials de
gaudi, limitadors de domini, el quadro de percentatges anuals
contingut en l’apartat 2 d’este article s’aplicarà sobre la part
del valor definit en l’apartat anterior que represente, respecte
del mateix, el valor dels referits drets, calculat per mitjà de
l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’Impost de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
6.- En la constitució o transmissió del dret a elevar una
o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret a realitzar
la constitució baix sòl sense implicar l’existència d’un dret
real de superfície, el quadro de percentatges anuals, contingut
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en l’apartat 2 d’este article, s’aplicarà sobre la part del valor
definit en l’apartat 3 que represente, respecte del mateix, el
mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió
o, si no n’hi ha, el que resulte d’establir la proporció entre la
superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl
ui la total superfície o volum edificats una vegada construïdes
aquelles.
7.- En els suposats d’expropiació forçosa, el quadro de
percentatges anuals, continguts en l’apartat 2 d’este article,
s’aplicarà el preu just que corresponga al valor del terreny.
Quota tributària.
Article 9é.- La quota d’este impost serà el resultat
d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu que queda
establit en el 15 % pera sòl urba, el26% sòl apte per urbanizar
y el 10 % en sòl no urbanizable per cent per a tots els períodes
de generació de l’increment de valor.
Meritació.
Article,10é.- L’impost s’esdevinga:
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.
Als efectes 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
o la del seu entrega a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la del mort
del causant.
Article 11é.- Quan es declare o reconega judicial o
administrativament, per resolució ferma, haver tingut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant
de la transmissió del terreny, o de la constitució o transmissió
del dret real de gaudi sobre el mateix, 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 recíproques devolucions a què es referix
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’Imposat, no hi haurà lloc a devolució alguna.
Article 12é.- Si el contracte queda sense efecte per mutu
acord de les parts contractants, no procedirà la devolució de
l’impost satisfet, i es considerarà com un acte nou subjecte
a tributació.
Article 13é.- En els actes o contractes en què medie
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 esta es complisca. Si la
condició fóra resolutòria, s’exigirà l’impost a reserva, quan la
condició es complisca, de fer l’oportuna devolució, segons el
que indica l’article anterior.
Normes de gestió.
Article,14é.-.
1.- Els subjectes passius vindran obligats a presentar
davant de l’Ajuntament la declaració segons model establit
pel mateix, que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindible per a practicar la liquidació procedent, i a la
que s’acompanyarà el document en què consten els actes i
contractes que originen la imposició.
2.- La declaració a què es referix l’article anterior haurà
de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de
la data en què es produïsca la meritació de l’impost:
a) Quan es tracte d’actes inter vivos, el termini serà de
trenta dies hàbils.
b) Quan es tracte d’actes per causa de mort, el termini
serà de sis mesos, prorrogables fins a un any, a sol·licitud del
subjecte passiu.
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3.- Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament
als subjectes passius amb indicació del termini d’ingrés i
expressió dels recursos procedents.
Article,15é.-.
1.- També s’establix un sistema d’autoliquidació, a què
podrà acollir-se qualsevol subjecte passiu, per mitjà de la
presentació del corresponent document que establirà
l’Ajuntament i a què s’acompanyaran els actes i contractes
que originen la imposició.
2.- Dita autoliquidació tindrà caràcter provisional
procedint-se posteriorment a efectuar la liquidació definitiva
per l’Ajuntament, en cas de discrepància es reintegrarà o
tornarà la quantitat restant.
3.- L’ingrés de l’autoliquidació es realitzarà en la
Tresoreria Municipal o en qualsevol entitat col·laboradora.
Article 16é.- Amb independència del que disposa l’apartat
1 de l’article anterior, estan igualment obligats a comunicar a
l’Ajuntament la realització del fet imposable, en els mateixos
terminis els subjectes passius:
a) En els suposats contemplats en l’apartat a) de l’article
7m d’esta Ordenança, sempre que s’hagen produït per
negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constituïsca o transmeta el dret real que es tracte.
b) En els suposats contemplats en la lletra b) del mateix
article, l’adquirent o la persona al favor de la qual es
constituïsca o transmeta el dret real que es tracte.
Article 17é.- Els notaris estaran obligats a remetre a
l’Ajuntament respectiu, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents
per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els que es
continguen fets, actes o negocis jurídics que posen de
manifest la realització del fet imposable d’este impost, amb
excepció dels actes d’última voluntat. També estaran obligats
a remetre, dins del mateix termini relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis
jurídics que els hagen sigut presentats per a coneixement o
legitimació de firmes. El que retorna este apartat s’entén
sense perjuí del deure general de col·laboració establit en la
Llei General Tributària.
Inspecció i recaptació.
Article 18é.- La inspecció i recaptació de l’impost es
realitzarà d’acord amb el que prevé 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 desenrotllament.
Infraccions i sancions.
Article 19é.- En tot el que es referix a la qualificació en
les infraccions tributàries així com a la determinació de les
sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas,
s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenrotllen.
Vigència.
Article 20é.- La present ordenança produirà efectes a
partir del dia 1 de gener de 2004 i seguirà en vigor en
exercicis successius en tant no s’acorde la seua modificació
o derogació.
Aprovació.
Esta Ordenança, que consta de vint articles, va ser
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de septiembre de 2.003.
ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

Article 1r.- Fonament legal
De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 de la
Llei 39/1.988 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, s’establix l’impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres.
Article 2n.- Fet imposable
1.- Constituïx el fet imposable de l’impost, la realització,
dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació
o obra per a la que s’exigisca obtenció de la corresponent
llicència d’obres o urbanística, s’haja obtingut o no la dita
llicència, sempre que la seua expedició corresponga a este
Municipi.
2.- Les construccions, instal·lacions o obres a què es
referix l’apartat anterior,.
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consistiran en:
a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de
tota classe de nova planta.
b) Obres d’ampliació d’edificis i instal·lacions de totes
classes existents.
c) Obres de modificació o reforma que afecten a
l’estructura dels edificis i instal·lacions de totes classes
existents.
d) Obres de modificació de l’aspecte exterior dels edificis
i instal·lacions de totes classes existents.
e) Obres que modifiquen la disposició interior dels
edificis,.
qualsevol que siga el seu ús.
f) Obres que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional que es referix l’apartat 2 de l’article 58 del Text Refós
de la Llei del Sòl.
g) Obres d’instal·lació de servicis públics.
h) Moviments de terra, tals com desmuntes, explanació,
excavació i terraplenament, llevat que tals actes estiguen
detallats i programats com a obres a executar en un Projecte
d’Urbanització o Edificació aprovat o autoritzat.
i) Demolició de les construccions, excepte en els casos
declarats de ruïna imminent.
j) Instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments,
activitats industrials, mercantils o professionals, servicis
públics o qualsevol altre ús a què es destine el subsòl.
k) Col·locació de cartells de propaganda visibles des de
la via pública.
l) I, en general, els altres actes que assenyalen els
Plans, Normes o Ordenances.
Article 3r.- Subjectes passius
1.- Són subjectes passius d’este impost, a títol de
contribuent:
a) Les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es referix l’article 33 de la Llei General Tributària, propietaris
dels immobles sobre els quals es realitzen les construccions,
instal·lacions o obres sempre que siguen amos de les obres.
b) Qui ostente la condició d’amo de l’obra en els altres
casos.
2.- Tenen la consideració de subjectes passius substituts
del contribuent els que sol·liciten les corresponents llicències
o realitzen les construccions, instal·lacions o obres, si no
foren els propietaris contribuents.
Article 4t.- Base imposable, quota i meritació
1.- La base imposable d’este impost està constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, preus
orientatius obres reforma.
Als efectes del que establix el paràgraf anterior, es
prendrà com a cost real de la construcció, instal·lació, o obra,
el Pressupost d’Execució Material. En el cas que la dita
construcció, instal·lació o obra, la realitze una Administració
Pública, es prendrà com a cost real, el dit Pressupost
d’Execució Material minorat per la baixa que es produïsca en
l’adjudicació.
2.- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la
base imposable el tipus de gravamen.
3.- El tipus de gravamen serà:
2% sol urba.
2’4 % Sol urbanizable.
4.- L’impost s’esdevinga en el moment d’iniciar-se la
construcció, instal·lació o obra, encara quan no s’haja obtingut
la corresponent llicència.
-Article. 4 bis.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95
per cent de la quota de l’impost les construccions, instal·lacions
o obres que siguen declarades d’especial interés o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historíco-artísticas o de foment d’ocupació que justifiquen tal
declaració. Esta serà atorgada pel Ple de la Corporació
prèvia sol·licitud del subjecte passiu i acreditació de l’interés
especial o utilitat municipal per concórrer les circumstàncies
mencionades.
Article 5t.- Gestió
1.- Liquidació provisional: Quantificació.
Concedida la preceptiva llicència d’obres o, si no n’hi ha,
incoada l’acta d’infracció urbanística o tributària, el contribuent
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realitzarà una liquidació provisional, per a la quantificació de
la qual es considerarà com a base imposable provisional el
major dels dos següents imports:
a) El del Pressupost de Referència, resultant de
l’aplicació de les taules i índexs que figuren com annex de la
present ordenança, estructurades considerant la tipologia
dels fets imposables i la superfície total a construir, segons
les unitats d’obra que figuren en el projecte tècnic o, si no n’hi
ha, en la memòria i pressupost presentats amb la sol·licitud
de llicència, o.
b) L’import del pressupost presentat amb la sol·licitud de
llicència. La quota resultant tindrà la consideració d’ingrés a
compte. En el cas de construccions iniciades sense la preceptiva llicència i de les que no es dispose de projecte, els
Servicis Tècnics Municipals evacuaran un informe comprensiu
de la informació necessària efectuar la liquidació provisional.
2.- Comprovació administrativa
L’Administració tributària comprovarà els actes, elements
i valoracions consignades en les declaracions, proposant les
liquidacions complementàries que procedisquen en dret,
sense perjuí de les sancions i els interessos de demora que
es derivaren de les infraccions comeses.
Atenent a esta finalitat, es requerirà informe dels Servicis
Tècnics corresponents.
3.-.Facultat de renúncia
Podrà presentar-se, a instància de part interessada i en
relació amb este impost, renúncia de la llicència concedida.
La presentació de renúncia no afecta ni condiciona al
compliment de les obligacions del contribuent. L’efectivitat
de la mateixa quedarà condicionada a la no iniciació de les
obres.
4. Declaració del cost final i comprovació
Els subjectes passius hauran de presentar declaració
del cost final, efectiu i real de les obres, en el termini dels 30
dies següents a la finalització de les mateixes.
En el cas que l’Administració Municipal no halle conforme la declaració-liquidació, practicarà liquidació
complementària rectificant els elements o dades males
aplicades i els errors aritmètics, calcularà els interessos de
demora i imposarà les sancions procedents si és procedent.
Els expedients que es tramiten per a l’aprovació de
liquidacions complementàries es posaran de manifest als
interessats o els seus representants per un termini de quinze
dies, durant els quals podran presentar els documents i
justificants que estimen convenients.
En tot cas, les autoliquidacions presentades pels
interessats al finalitzar el fet imposable seran aprovades per
l’Alcaldía-Presidencia o Òrgan en qui delegue, amb indicació
de si la liquidació aprovada té el caràcter de provisional o de
definitiva.
Atenent a esta finalitat, l’Ajuntament designarà a un
tècnic municipal perquè emeta els informes corresponents.
Article 6t.- Inspecció i Recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost es realitzarà d’acord
amb el que preveu la Llei General Tributària i en les altres
Lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions per al seu desenrotllament.
Article 7m.- Partides fallides
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables
aquelles quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel
procediment d’apremi, per a la declaració de les quals es
formalitzarà l’oportú expedient d’acord amb el que prevé el
vigent Reglament de Recaptació.
Article 8u.- Infraccions i sancions
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions
tributàries, així com a la determinació de les sancions que per
les mateixes corresponguen en cada cas, s’estarà al que
disposa l’Ordenança General i articles 77 i següents de la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen
i desenrotllen.
Disposició final
1.- La present Ordenança, entrarà en vigor el dia de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir.
Anex I.
Obra a realitzar: euros/m2.
Residència unifamiliar aillada en parcela amb desnivellls
acusats: 421.
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Residència unifamiliar aillada en parcela amb poc o cap
desnivell: 361.
Residència unifamiliar adossada en una fase de protecció
oficial: 331.
Residència unifamiliar adossada en fases: 331.
Residència unifamiliar adossada sense protecció oficial
una fase: 301.
Residència plurifamiliar (pisos) : 301.
Porxe cobert en residència unifamiliar aillada en parcela
amb desnivellls acusats: 211.
Porxe cobert residència unifamiliar aillada en parcela
amb poc o cap desnivell: 181.
Porxe cobert residència unifamiliar adossada una fase
protecció oficial o privada en fases: 166.
Porxe cobert residència unifamiliar adossada una fase:
151.
Porxe cobert residència plurifamiliar (pisos) : 151.
Piscina en parcela amb desnivellls acusats: 361.
Piscina en parcela amb poc 0 cap desnivell: 301.
Terrassa oberta en parcela amb poc o cap desnivell: 46.
Terrassa oberta parcela amb desnivell acusats: 106.
Canvi de coberta: 109.
Reforma general en vivenda,trasters, cambres,
magatzems, habilitacions de cambra per a vivenda, garajos,
coberts agrícoles, barbacoes i semblants amb poc o cap
desnivell: 211.
Reforma general en vivenda,trasters, cambres,
magatzems, habilitacions de cambra per a vivenda, garajos,
coberts agrícoles, barbacoes i semblants amb desnivells
acusats: 271.
Adequació de baixos per a comercials i exposicions:
271.
Cuines, banys i oficines: 271.
Paviments: 22.
Derrocaments: 10.
Pèrgoles: 121.
Tanques de blocs esquerdejats: 19.
Tanques de tela metàl·lica: 10.
Murs de formigo: 45.
Murs de pedra: 61.
Porta de cotxera: 91.
Naus industrials diafanes: 151.
Acristalament en terrasses i balcons: 124.
Pista esportives: 91.
Porta acces parcel·la: 139.
M3 solera de formigo: 91.
M3 solera de formigo amb paviment: 109.
M3 de farcit: 5.
Ud. Canvi porta pas normal (sense obertura de buit) : 301.
Ud. Canvi porta pas normal (amb obertura de buit) : 481.
Ud. Canvi porta entrada: 600.
Obertura de buit per a col·locació de portes: 61.
Barandat i sobrebarandat, lluït i pintat: 40.
Desmunte paviment interior (inclou.
Càrrega i transport a abocador) : 6.
Canvi de teules: 19.
Canvi de canyís per bards (sense tocar.
Biguetes) : 55.
Formació teulades sobre terrasses.
Amb tempanellets: 61.
Canvi de forjat: 16.
Picat i tornar a esquerdejar: 91.
Basses de formigo i metal·liques: 271.
Basses de plastic soterrades: 48 A/m2.
Ml canonades de desaigüe: 31 A/ml-.
Ml enterrament de canonades per vies publiques i
camins rurals asfaltats: Minimo 3 metros 93.
31 A/ml—.
Ml balustre: 120.
M2 finestra: 210.
M2 sòcol marbre: 90.
M2 sòcol granit: 120.
M2 escaiola: 18.
Caseta de goteig: 1.650 A/ud.
Cobert de cultiu: 5.500 A/ud.
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Aprovació.
Esta Ordenança, que consta de tretze articles, va ser
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada
el 26 de septiembre de 2.003.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE
CEMENTERI MUNICIPAL.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL.

Fonament i naturalesa
Article,1r.-.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i
142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposa els articles 15, 1a, 19 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, este Ajuntament establix la «Taxa de Cementeri
Municipal», que es regirà per la present Ordenança Fiscal i
la General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs
locals, les normes de la qual atenen al que prevé l’article 58
de la citada Llei 39/88.
Fet imposable
Article,2n.-.
Constituïx el fet imposable de la Taxa la prestació dels
serveis del Cementeri Municipal que es detallen en la tarifa
d’esta exacció.
Subjecte passiu
Article,3r.-.
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la
concessió de l’autorització o de la prestació del servei i, si és
procedent, els titulars de l’autorització concedida.
Responsables
.Article,4t.-.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions
tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors
de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Exempcions subjectives
Article,5t.-.
Estaran exempts dels serveis que es presten amb
ocasió de:
a) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
b) Les inhumacions que ordene l’Autoritat Judicial i que
s’efectuen en la fossa comuna.
Quota tributaria
Article,6t.-.
La quota tributària es determinarà per aplicació de la
següent tarifa:
1.- Concessió de nínxols pel temps de servei del
Cementeri o màxim fixat per la Llei:
Fila 1ª: -600’00 A.
Fila 2ª: 600’00 A.
Fila 3ª: 600’00 A.
Fila 4ª: 600’00 A.
2.- Els drets de sepultura o enterrament satisfaran el 15
per cent del valor del nínxol.
3.- Els mausoleus i panteons es consideraran, a efectes
de drets d’enterrament com a nínxols de la quantia més
elevada.
4.- Trasllats de sepultura 100’00 euros.
5.- Cuota mantenimiento 15 euros ninxol/año.
Article,7m.- Reserva de nínxols.
Els nínxols que s’adquirisquen per a no ser ocupats
immediatament, cas que l’Administració Municipal estime
pertinent la seua concessió, i que es reserven per a la seua
ocupació per qui designe en el seu dia l’adquirent, estaran
gravats amb una sobretaxa del 25 per cent del preu inicial.
Article,8u.- Meritació.
S’esdevinga la Taxa i naix l’obligació de contribuir quan
s’inicie la prestació dels servicis subjectes a gravamen,
entenent-se, a estos efectes, que la dita iniciació es produïx
amb la sol·licitud d’aquells.
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Article,9é.- Declaració, liquidació i ingrés.
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels
servicis que es tracte.
La sol·licitud de permís per a construcció de mausoleus
i panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i
memòria, autoritzats per facultatiu competent, estant subjecta
a la dita construcció a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
2.- Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada del
justificant d’haver ingressat la quota corresponent per mitjà
del document d’autoliquidació degudament omplit i segellat
pel Tresorer Municipal o Entitat col·laboradora. La Dita
liquidació tindrà caràcter provisional, procedint-se
posteriorment a la seua comprovació. Tant la sol·licitud com
l’autoliquidació es realitzaran en documents que l’Ajuntament
establirà.
Article,10é.- Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes
corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposa els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província
i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2.004,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
Aprovació.
Esta Ordenança fiscal, que consta de deu articles, va
ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària
celebrada el dia 26 de septembre de 2003.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Fonament i naturalesa.
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 133,
apartat 2, i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local,
i de conformitat amb el que disposa els articles 15 a 19 del
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, este Ajuntament establix la taxa per l’expedició de
documents administratius, les normes de la qual atenen al
que prevé l’article 58 de la citada Llei 39/1988, que es regirà
per la present Ordenança Fiscalment i subsidiàriament, per
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció.
Fet imposable.
Article 2n.
1r.- Constituïx el fet imposable de la taxa l’activitat
administrativa desenrotllada amb motiu de la tramitació, a
instància de part, de tota classe de documents que s’expedisca
i d’expedients que entenga l’Administració o les Autoritats
Municipals.
2n.- A estos efectes, s’entendrà tramitada a instància de
part qualsevol documentació administrativa que haja sigut
provocada pel particular o redunde en el seu benefici encara
que no haja mediat sol·licitud expressa d’interessat.
Subjecte passiu.
Article 3r.
Són subjectes passius contribuents les persona físiques
i jurídiques i les entitats a què es referix l’art. 33 de la Llei
General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l’interés
del qual redunde la tramitació del document o expedient que
es tracte.
Quota tributària.
Article 4t.
1r.- La quota tributària es determinarà per una quantitat
fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o
expedients a tramitar, d’acord amb la tarifa que es conté en
l’article següent:
2n.- La cuota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient que es
tracte, des de la seua iniciació fins a la seua resolució final,
inclosa el certificat i notificació a l’interessat de l’acord
recaigut.
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2n.- Les quotes resultants per aplicació de les anteriors
tarifes s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats
sol·licitaren amb caràcter d’urgència la tramitació dels
expedients que motivaren la meritació.
Tarifa.
Article 5t.
Euros.
1r.- Per cada fotocòpia realitzada del document original
en una fotocopiadora de l’ajuntament: 0,15.
2n.- Per cada certificat del resultat de l’exposició al
públic d’edictes o anuncis, a petició de particulars: 18,03.
3r.- Per cada certificat d’un acord o resolució d’un òrgan
municipal i segons l’antiguitat del mateix o de la mateixa, per
cada any d’antiguitat: 6,01.
4t - per l’expedició de cada còpia confrontada d’un
document municipal, 250 1,50 per la fotocòpia de plans, per
cada metre lineal o fracció : 12,02.
5e.- Per validació de poders que hagen de produir
efecte en les oficines municipals: 12,02.
6e.- Per l’expedició d’informes no tipificats en altres
ordenança, per unitat: 12,02.
7m.- Per cada certificat de residència temporal, trasllat
de mobles a l’estranger, senyalització de trànsit i d’aquells
que requerisquen els esbrinaments de la policia local: 12,02.
8u.- Certificats d’estadistiques sobre nombre de vivendes
i/o habitants: 15,02.
9e.- Per llicencies o permisos d’armes d’aire comprimit :
6,01.
10é.- Per compulsa de documents, per cada full: 1,50.
Per la compulsa de plans, per cada metre lineal o
fracció: 12,02.
Per la compulsa de títols acadèmics: 0,15.
Per la compulsa de document nacional d’identitat, targeta
d’identificació fiscal, passaport i altres documents que acrediten la identitat: 0,60.
Per treballs urbanistics según tarifes del col.legi oficial.
Bonificacions de la quota
Article,6t.
No es concedirà bonificació alguna dels imports de les
quotes tributàries assenyalades en la tarifa d’esta taxa.
Meritació.
Article,7m.
1r.- Es meritarà la taxa i naix l’obligació de contribuir
quan se presente la sol·licitud que inicie la tramitació dels
documents i expedients subjectes al tribut. 2n.- En els casos
a què es referix el número 2n de l’Article 2, la meritació es
produïx quan tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen
l’actuació municipal d’ofici o quan esta s’inicie sense prèvia
sol·licitud de l’interessat, però redunde en el seu benefici.
Declaració i ingrés
Article,8u.
1r.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, ja siga
pel procediment del segell municipal adherit a l’escrit de
sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en
estos mateixos si aquell escrit no existira o la sol·licitud no
fóra expressa, o bé per emissió de rebuts.
2n.- Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència
l’art. 38 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, que no vinguen degudament reintegrats,
seran admesos professionalment, però no podrà donar-li’ls
curs sense que s’esmene la deficiència, al fi de la qual es
requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies abone
les quotes corresponents amb l’advertència que, transcorregut
el dit termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per no
presentats i serà arxivada la sol·licitud.
Infraccions i sancions
Article,9é.
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions
tributària, així com de les sancions que a les mateixes
corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposa l’art. 77
i següents de la Llei General Tributària.
Vigència.
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
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començarà aplicar-se a partir del dia següent de la seua
publicació definitiva en el dit butlletí, romanent en vigor fins
a la seua modificació o derogació.
Aprovació.
La present Ordenança fiscal va ser aprovada per
l’Ajuntament Ple en sesió de fecha 26 de setembre de 2.003.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA URBANA.

Preàmbul.
El notable increment en la generació dels residus urbans,
tradicionalment anomenats fems, presenta una gran
complexitat per a la societat moderna. Des de la seua
generació fins a la seua eliminació, els residus travessen una
sèrie de fases que afecten a l’entorn natural.
En l’art. 45 de la nostra Norma Fonamental s’estableix
el dret de tots a gaudir d’un medi ambient adequat, així com
el deure de conservar-lo. En el citat precepte, així com en
l’art. 43.1 de la mateixa Norma, es regulen interessos públics
la protecció dels qual resulta rellevant, al mateix temps que
són principis informadors de l’actuació dels poders públics.
En el sector que ens interessa, la intensitat de la
regulació comunitària és cada vegada major, per això
s’arrepleguen els principis que la inspiren en la legislació
estatal bàsica:
Llei 10/98, del 21 d’abril de Residus i Llei 11/97, del 24
abril d’Envasos. Dins del marc constitucional, la Generalitat
Valenciana, ha exercit recentment competències en la matèria,
en virtut de l’art. 149.1.23 de la Constitució i els arts. 31.9 i
32.6 de l’Estatut d’Autonomia de la C. Valenciana.
Per a la redacció de les presents Ordenances s’ha tingut
en compte el que es disposa en la normativa vigent aplicable
a la matèria: Llei 10/98, 21 abril de Residus; (RD 833/88, 20
juliol i RD 952/97, 20 juny per les quals s’aprova i es modifica
el Reglament per a l’execució de la Llei 20/86, 14 maig de
Residus Tòxics vigents únicament en allò que no contradiguen
el que estableix la Llei 10/98 de 21 abril) ; Llei 11/97 d’Envasos
i Residus d’envasos; Llei 2/89, de 3 març, de la Generalitat
Valenciana d’Impacte Ambiental i Decret 162/90 de 15
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament per a la seua
execució, Llei 14/86, de 25 d’abril, General de Sanitat i Llei 6/
94, de 15 de novembre Reguladora de l’Activitat Urbanística
de la C. Valenciana; Pla Nacional de Residus Urbans, aprovat
per Resolució 13 gener 2000; Decret 317/97, de 24 de
desembre del Govern Valencià pel qual s’aprova el Pla
Integral de Residus de la Comunitat Valenciana; RD 2187/
78, 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Disciplina
Urbanística, i la resta de normativa vigent aplicable a l’efecte.
Així mateix, s’ha respectat també la Llei 10/2000, de 12
de desembre de Residus de la Comunitat Valenciana.
L’autonomia local, garantida constitucionalment,
confereix capacitat i dret a la comunitat local a participar, a
través dels seus òrgans de govern, en quants assumptes
l’afecten, graduant-se la intensitat d’esta participació en
funció de l’existència en cada matèria d’interessos municipals
o supramunicipals.
L’activitat prestacional de l’Administració li permet
organitzar i reglamentar la mateixa per a efectuar prestacions,
de forma regular i contínua, en favor dels usuaris.
Les competències que té atribuïda esta Entitat Local,
com ara la neteja viària o en matèria de residus urbans,
l’arreplegada, el transport, la valoració i l’eliminació dels
mateixos; la intervenció que el Municipi pot desplegar davant
de determinades activitats dels administrats, amb el
sotmetiment previ a autorització municipal o l’exercici de la
potestat sancionadora; l’atribució de potestat reglamentària
que atorga la llei als municipis per al compliment dels seus
fins; així com el caràcter democràtic i representatiu dels
Plens, confereixen legitimitat suficient a l’aprovació d’esta
Ordenança.
Per mitjà de la present regulació es pretén ordenar una
de les activitats que dins del.
quefer municipal constitueixen un repte per a la protecció
del medi ambient, i es contemplen tots els aspectes que
tenen relació amb la neteja dels espais públics, no sols.
els dels carrers i vials, sinó la de tots aquells aspectes
que determinen l’entorn urbà tractant de convertir la gestió
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dels residus en una pràctica adequada que garantisca la
salut de les persones i un alt nivell de qualitat en el nostre
medi ambient.
Esta regulació es fa necessària davant de la directa
incidència de la dita neteja en la imatge i la salut públiques.
Per a això es regulen les operacions de depòsit i arreplegada
de residus en general, reutilització i reciclatge de residus,
neteja de solars i edificis, uns altres aspectes de la neteja
urbana considerada de forma global, i el règim sancionador
aplicable amb la finalitat d’aconseguir els objectius d’esta
Ordenança.
Títol I - Disposicions generals.
Capítol primer - Objecte i interpretació
Article 1.- Són objectius generals de la present
Ordenança:
a) Previndre i reduir la quantitat de residus generats.
b) Garantir la gestió dels mateixos, millorant la qualitat
de vida dels ciutadans.
c) Promoure la participació dels particulars en el
desenrotllament de les actuacions previstes, amb el suport
de la indispensable solidaritat col·lectiva per a protegir,
conservar i millorar la neteja de la Vall de Galllinera, la seua
estètica, els recursos naturals, l’hàbitat i el patrimoni cultural
i natural.
d) Conscienciar els ciutadans que el compliment de les
obligacions imposades en estes Ordenances i la resta de
legislació vigent en la matèria, suposen la seua participació
en l’èxit i gaudi d’un medi ambient adequat per al
desenrotllament de la persona.
e) Contribuir a un millor rendiment dels mitjans humans
i materials que l’Ajuntament dedica a la prestació dels servicis
regulats en esta Ordenança, tractant de contindre les
despeses addicionals que implicaria un deficient compliment
de les obligacions.
Art. 2.- La present Ordenança, en exercici de les
competències que en matèria de gestió de residus li atribueix
la legislació vigent, regula les següents activitats:
a) La neteja de la via i els espais públics, en la qual cosa
es refereix a l’ús comú o al privatiu dels mateixos.
b) L’arreplegada de residus sòlids produïts a
conseqüència del consum domèstic i assimilables, la utilització
de recipients normalitzats per a això, i la configuració dels
locals destinats a la recepció de residus.
c) L’acumulació, càrrega i transport de residus per
particulars.
d) Els abocadors, les instal·lacions de transformació i
eliminació de residus urbans, sense perjudici del que
establisca la legalitat o el platejament vigents.
Article 3.- La interpretació i aclariment dels preceptes
d’estes ordenances es reserva a l’Alcaldia amb l’objecte
d’evitar llacunes que puguen comportar un perjudici per a
l’interés públic que es tutela.
Capítol segon - Àmbit i competència
Article 4.- L’àmbit territorial d’esta Ordenança coincideix
amb el Terme Municipal de la Vall de Gallinera, obligant de
la mateixa manera a tots els que es trobaren en el mateix.
Article 5.- L’Autoritat Municipal vetlarà pel compliment
en tot moment de la present Ordenança, podent esta obligar
el causant de qualsevol deterioració, a la reparació o reposició
del que deteriora.
Article 6.- En ús de les atribucions que se li reconeixen
en l’article 21.1.K. de la Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de
les Bases de Règim Local i la legislació vigent en matèria de
residus, i a proposta dels Servicis Municipals corresponents,
l’Alcaldia de la Vall de Gallinera podrà sancionar, d’acord
amb el quadre de sancions arreplegat en l’article 174, les
infraccions al que s’ha disposat en esta Ordenança.
Article 7.- L’Alcaldia podrà delegar l’exercici de la seua
potestat sancionadora, d’acord amb el que disposa els articles
21.3 de la Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de les Bases de
Règim Local i 13 i 127 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.
Capítol tercer - Execucions subsidiàries i multes
coercitives
Article 8.- 1. Sense perjudici de la sanció administrativa
que s’impose, els infractors estaran obligats a la reposició o
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restauració de les coses al ser i estat anteriors a la infracció
comesa, en la forma i condicions establides per l’òrgan
sancionador.
2. Amb independència de les multes que pogueren
correspondre als infractors en concepte de sanció, si estos
no procediren a la reposició o restauració, els òrgans
competents podran acordar la imposició de multes coercitives,
una vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el
requeriment corresponent. La quantia de cada una de les
multes coercitives no superarà el 20% de la sanció establida.
Les conductes antijurídiques constitutives de les infraccions
regulades en les lletres a) , b) , s) i t) de l’art. 171 d’estes
Ordenances, sense perjudici de l’execució subsidiària en
últim terme a costa de l’infractor, podran donar lloc a la
imposició de multes coercitives, fins a un màxim de deu
successives, amb periodicitat mínima mensual i per un
import cada vegada, del 10% del cost previst dels treballs
ordenats consistents en la reposició de la realitat al seu estat
originari.
Article 9.- L’import de les despeses, danys i perjudicis
que les actuacions d’execució subsidiària comporten, s’exigirà
a les persones que segons la present Ordenança degueren
haver realitzat, tot això sense perjudici de la imposició de
totes les sancions que foren procedents.
Títol II - De la neteja de la via urbana
Capítol primer - Generalitats
Secció 1a.- Espais públics
Article 10.- A efectes de la present Ordenança es
consideren com a espais públics les avingudes, passeigs,
carrers, ponts, túnels, places (tant de trànsit rodat com de
vianants) , jardins, parcs, parcs infantils, muntanyes, platges,
barrancs, claveguerams i altres espais i béns d’ús públic o
servei públic.
Article 11.- Queda prohibit abocar o abandonar en els
espais públics qualsevol classe de productes, qualsevol que
siga el seu estat físic, que puguen deteriorar les condicions
òptimes de seguretat, salubritat i ornament de la ciutat. Els
residus urbans i assimilables així definits en l’art. 3 de la Llei
10/98, de 21 d’abril de Residus Urbans i la legislació
autonòmica de desenrotllament hauran de depositar-se en
els llocs, els horaris i les condicions que determine
l’Ajuntament per mitjà de la present Ordenança o
desenrotllaments normatius posteriors, i a través de bans.
Article 12.- Excepte autorització municipal en alguns
apartats, queda prohibit realitzar qualsevol activitat que puga
embrutar els espais públics, i de forma especial:
a) Llavar o netejar vehicles, així com canviar als mateixos
oli o altres líquids.
b) Escampar, manipular o seleccionar els rebutjos o
residus urbans o els seus envasos, produint la seua dispersió
i dificultant la seua arreplegada.
c) Espolsar roba o estores en la via pública o sobre la
mateixa des de finestres, balcons, terrasses, etc.
d) Estendre roba mullada o regar les plantes col·locades
en l’exterior dels edificis, si a conseqüència d’esta operació
es produeixen abocaments i esguits en els espais públics.
e) Depositar en els espais públiques runes, àrids i
materials de construcció.
f) Depositar en els espais públics els residus verds
procedents de jardins, explotacions agrícoles o espais verds
en general.
g) Tirar a la via pública llandes, gots, burilles, paquets de
tabac, xiclets o qualsevol element que supose un deterioració
de la neteja urbana.
h) Buidar en la via pública cendrers o papereres.
i) Introduir en les papereres públiques, de la via pública,
bosses de fem o altres elements que suposen l’ompliment de
la paperera.
j) Col·locar adhesius i cartells en papereres, contenidors
públics i qualsevol altre element del mobiliari urbà o fronteres
visibles des de la via pública.
k) Tirar des de balcons o finestres qualsevol tipus de
deixalla, restes de poda de plantes, restes de menjar, bosses
de fem, buidar cendrers, etc.
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l) Abandonar en la via pública mobles o efectes vells
sense previ avís perquè els servicis municipals procedisquen
a l’arreplegada.
m) Orinar en la via pública
Article 13.- La neteja dels portals, accessos a locals,
frontera, aparadors, portes, tendals o cortines dels
establiments comercials, es portarà a terme de tal manera
que no s’embruten els espais públics. En aquells casos en
què estes operacions embruten els espais públics, el
interessat procedirà immediatament a la seua neteja i a la
retirada dels residus, sense perjudici de les sancions
pertinents.
Article 14.- Les papereres col·locades en els espais
públics abans definits, estan destinades a rebre els residus
sòlids de dimensions reduïdes com ara papers, embolcalls,
pot de beguda i semblants.
Article 15.- Queda prohibida per tant la introducció en
les papereres de:
a) Bosses de fem.
b) Objectes de dimensió mitjana o gran, que provoquen
l’ompliment immediat.
c) Vidres, cigarrets, puros, burilles enceses, brases,
cendres o altres materials encesos, productes explosius o
inflamables.
Article 16.- No es permet repartir a mà, col·locar en
vehicles i/o llançar cartells, fullets o fulls solts de qualsevol
tipus d’anunci, de forma que estos puguen quedar abandonats
en els espais públics, embrutant-los. El responsable serà
l’empresa anunciada, que en cas de no complir l’obligació
anterior haurà de procedir a la seua arreplegada, sense
perjudici de les sancions i actes d’execució subsidiària que
els dits actes donaren lloc.
Article 17.- Es prohibeix l’evacuació de residus per la
xàrcia de clavegueram. Així com tots els abocaments inclosos
en la corresponent Ordenança d’abocaments actualment
vigent. Únicament s’exceptuaran del que prescriu el paràgraf
anterior les deposicions de els animals domèstics, conforme
al que assenyala l’article corresponent.
Secció 2a.- Espais o vials privats i demanials i
patrimonials no municipals.
Article 18.- Correspon als respectius propietaris la neteja
de voreres, solars i passejos particulars, patis interiors d’illa,
galeries comercials i en general totes aquelles zones comunes de titularitat privada i patrimonial o demanial no municipal.
Article 19.- L’Ajuntament de la Vall de Gallinera posarà
els mitjans necessaris per a controlar i garantir un adequat
nivell de neteja dels elements indicats en l’article precedent,
i podrà obligar els seus propietaris a realitzar la neteja quan
siga necessari per a una adequada higiene pública. En cas
d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix
en els articles 8 i 9 d’estes Ordenances, i la resta de legislació
vigent, podrà portar a terme les tasques de neteja escaients,
amb les conseqüències que en l’article 9 es preveuen.
Capítol segon - De la neteja de la via pública per obres
i activitats diverses.
Article 20.- Totes les activitats que puguen ocasionar
abocaments o restes de qualsevol tipus en la via pública,
qualsevol que siga el lloc en què es desenrotllen, i sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas
foren pertinents, exigeixen de les persones que les realitzen
l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per a
evitar tal brutícia, quedant obligades a procedir a la immediata
neteja i retirada dels residus resultants si n’hi haguera. Es
consideren obligats per este article els constructors,
subcontractistes, promotors o propietaris de les obres o
activitats citades.
Article 21.- Les persones que realitzen obres en la via
pública hauran de protegir-la per mitjà de la col·locació d’elements
adequats al voltant dels treballs, de manera que s’impedisca en
tot moment la disseminació i abocament de materials fora de
l’estricta zona d’obra. Dites proteccions hauran d’impedir que, ja
siga per causa dels treballs que se efectuen o bé per causes
naturals com ara pluja, vent, etc. que produïsca dispersió o
abocament de residus o materials d’obra.
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Article 22.- Les superfícies immediates als treballs en
rases, canalitzacions i connexions realitzades en la via
pública hauran de mantindre’s netes i exemptes de tota
classe de materials residuals.
Article 23.- Queda terminantment prohibit amunegar en
la via pública terres, arenes, graves i la resta de materials que
no estiguen depositats en contenidors d’obra.
Article 24.- Quan es tracte d’obres públiques, obres en
la via pública, obres particulars o edificis en construcció,
l’obligació de netejar la via pública en tot l’àmbit afectat pels
residus correspondrà a l’empresa que materialment l’execute.
En cas de produir-se arrossegaments pel vent o la pluja,
hauran de ser immediatament arreplegats. Subsidiàriament
es considerarà responsable al propietari o promotor de la
obra. En el cas que el desperfecte sobre els vials o espais
públics siga de gran magnitud, l’Ajuntament podrà suspendre,
com a mesura provisional, l’eixida de vehicles del recinte de
l’obra fins que les condicions que causen els citats
desperfectes (atmosfèriques o de qualsevol altre tipus)
desapareguen.
Article 25.- Es posarà una atenció especial a evitar
l’acumulació d’arrossegaments de arenes, graves o qualsevol
tipus de material, en els embornals de la xàrcia d’aigües
pluvials.
Article 26.- Finalitzades les operacions de càrrega,
descàrrega, eixida o entrada d’obres o magatzems de cada
un dels vehicles susceptibles de produir brutícia en la via
pública, es procedirà a la neteja del vehicle, i en cas que este
al rodar embrute la via pública, haurà de ser netejada pels
responsables de les activitats o titulars de les mateixes, i
subsidiàriament pels responsables del vehicle, i queda prohibit
que els possibles residus es tiren o aboquen en la xàrcia de
clavegueram d’aigües residuals o a la xàrcia d’eliminació
d’aigües pluvials.
Article 27.- Queda prohibit el transport de formigó en
vehicle formigonera sense portar tancada la boca de
descàrrega amb un dispositiu que impedisca l’abocament
del mateix en la via pública. En cas de produir-se un abocament
en la via pública o xàrcia de clavegueram, tant de formigó
com d’un altre tipus de residus, seran responsables directes
el propietari del vehicle i el conductor, i responsable subsidiari
el promotor de l’obra o titular de la activitat a què donen
servici, estant tots ells obligats a la retirada del formigó o
residu abocat, a la neteja i a la reparació de tots els danys
causats, sense perjudici de les sancions que corresponguen.
Article 28.- Els concessionaris de guals i/o titulars de
tallers estan obligats a mantindre netes les voreres d’accés
a l’aparcament o taller, especialment quant a greixos, olis i
carburants dels vehicles.
Article 29.- Les empreses de transports tant públiques
com privades miraran de mantindre completament netes de
greix, olis i la resta de residus propis de l’activitat.
Article 30.- Els abocaments de combustibles a la calçada
dels vehicles o cisternes hauran de ser esmenats
immediatament pels causants dels mateixos. En cas
d’actuació subsidiària de l’Ajuntament, per perill per a la
circulació, les despeses originades hauran de ser abonades
pels responsables.
Article 31.- Els titulars de parades de venda en els
diversos mercadets de qualsevol tipus, que s’instal·len en el
terme de la Vall de Gallinera, hauran de mantindre el lloc de
venda i els seus voltants lliures de restes de les seues
activitats de venda. No sols durant la duració de l’activitat
sinó també al finalitzar la mateixa.
Article 32.- S’aplicaran els mateixos criteris a les activitats
en llocs públics com a fira o circs.
Article 33.- Es prohibix realitzar en la via pública els
actes que s’especifiquen a continuació:
a) Buidar, abocar i depositar qualsevol classe de matèries
residuals.
b) Vessar qualsevol tipus d’aigua bruta, líquids o fangs
sobre calçades, voreres, rastells, escocells i solars sense
edificar.
c) Abocar qualsevol classe de productes industrials
líquids, sòlids o solidificables.
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d) Abandonar animals morts. En general, qualsevol
altre acte que produïsca brutícia i siga contrari a la neteja i el
decor de la via pública.
Article 34.- Els Servicis Municipals procediran a la
retirada de qualsevol material o objecte presumptament
abandonat quan dificulte el pas de vianants o vehicles,
l’aparcament d’estos últims, la lliure circulació, o puga ser
causa d’alteració de la neteja o el decor de la via pública. Els
materials o objectes retirats seran traslladats per al seu
depòsit als llocs o equipaments previstos a tal fi per
l’Ajuntament.
Article 35.- El depòsit i destí d’estos materials es regirà
en tot moment per la legislació aplicable vigent en la matèria
i, en el que no s’ha previst, per allò que l’Alcaldia dispose en
l’àmbit de les seues competències.
Article 36.- Els vehicles presumptament abandonats
tindran tal consideració d’acord amb el que disposa l’art. 71
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, i la resta de normativa vigent aplicable a
l’efecte.
Article 37.- Les despeses produïdes pel trasllat, depòsit
i custòdia d’estos materials seran a càrrec dels seus
propietaris, posseïdors o productors.
Capítol tercer - De la neteja i conservació de les
edificacions
Article 38.- Els propietaris de finques, habitatges i
establiments estan obligats a mantindre en constant estat de
neteja les diferents parts dels immobles que siguen visibles
des de la via pública, especialment les fronteres, aparadors,
portes, marquesines, tendals i cortines dels establiments i
llotges comercials.
Article 39.- L’Ajuntament, en els supòsits d’inobservança
del que disposa l’article precedent i previ tràmit d’audiència
als interessats, els requerirà perquè, en el termini que se’ls
assenyale, porten a terme les operacions de neteja
necessàries. L’incompliment d’allò que s’ha ordenat donarà
lloc a l’execució forçosa per part del Ajuntament, de conformitat
amb el Capítol III, Títol I d’estes Ordenances, sense perjudici
de la sanció que poguera correspondre-li.
Article 40.- Es prohibeix tindre a la vista del públic, en els
balcons i terrasses exteriors, roba estesa bruta o llavada, i
qualsevol altra classe d’objecte que siga contrari al decor de
la via pública o al manteniment de l’estètica urbana.
Article 41.- Quan les circumstàncies ho facen
aconsellable i per a obtindre millores d’interés general,
l’Ajuntament podrà ordenar, i si és procedent executar,
operacions de neteja, dels elements visibles des de la via
pública, imputant el cost als propietaris dels edificis, si este
s’adequa al deure de conservació que els correspon, i a
càrrec dels fons municipals quan el superen.
Article 42.- Quan es realitze la neteja d’aparadors,
portes, marquesines, tendals o cortines dels establiments
comercials, s’adoptaran les degudes precaucions per a no
causar molèsties als transeünts ni embrutar la via pública, i
si no obstant això, esta fóra embrutada, els amos de
l’establiment estaran obligats a la seua immediata neteja
retirant els residus resultants. Les mateixes precaucions
hauran d’adoptar-se per a la neteja de balcons i terrasses,
així com per al reg de les plantes instal·lades en els mateixos.
Capítol quart - De la neteja i manteniment de solars i
parcel·les
Article 43.- Els propietaris de solars o parcel·les visibles
des de la via pública, deuran mantindre lliures de rebutjos i
residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat i
ornament públic, la qual cosa suposa el seu desbrossat,
desratització, desinsectació i desinfecció.
Article 44.- Els solars situats en les vies que es
definisquen com de gran afluència, hauran de presentar
tanca a la dita via. La part inferior del tanca haurà d’estar
constituïda per material tancat (blocs, maçoneria, etc.) per a
facilitar el treball de la maquinària de neteja.
Article 45.- Els marges, tanques, tancaments vegetals,
o qualsevol altre mitjà que constituïsca el tancament de la
propietat, haura de mantindre’s en perfecte estat de
conservació, sense presentar perill ni molèstia per als usuaris
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de les vies públiques o privades que els rodegen. En cas que
la tanca o els terrenys continguts per la tanca oferisquen
perill, l’Ajuntament podrà procedir subsidiàriament als treballs
d’eliminació del perill, tenint en compte el que disposa els
articles 8 i 9 d’estes Ordenances.
Article 46.- Els camins d’accés a les parcel·les hauran
de presentar un acabat del seu ferm que impedisca que, com
a conseqüència del trànsit o la pluja, els camins públics dels
que parteixen, resulten afectats per les aportacions d’àrids
provinents dels citats camins d’accés.
Article 47.- D’acord amb el que preveu la Llei 30/92, 26
novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú i la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de
l’Activitat Urbanística de la C. Valenciana, l’Ajuntament de
Vall de Gallinera podrà procedir, prèvia advertència, a
l’execució forçosa dels actes administratius dictats en
aplicació dels articles anteriors, incloent-se entre els mitjans
d’execució forçosa la possibilitat de realitzar subsidiàriament
aquells treballs de neteja que, segons la present Ordenança,
corresponga efectuar directament als ciutadans, tant en els
solars de propietat pública com privada.
Article 48.- En cas de no trobar-se tanca, l’Ajuntament
podrà procedir, si la gravetat del problema ho aconsella a:
1) El tancament de l’accés als vehicles, per mitjà dels
elements que l’Ajuntament considere oportuns, per a impedir
l’abocament.
2) La tanca o qualsevol altre procediment que jutge
necessari per a impedir els abocaments. L’import d’estos
treballs serà exigible al propietari.
Article 49.- En cas d’absència manifesta dels seus
propietaris, i amb les limitacions legals pertinents, serà
potestat de l’Ajuntament el derrocament de la tanca dels
solars de propietat privada quan, per raons de salut pública,
es faça necessari tal derrocament per a aconseguir l’accés,
imputant-se als propietaris els costos que s’ocasionen.
Capítol cinqué - De la neteja de la via pública a
conseqüència de defecacions d’animals domèstics
Article 50.- Com a mesura higiènica ineludible, les
persones que conduïsquen gossos o una altra classe
d’animals per la via pública, estan obligats a impedir que
aquells facen les seues deposicions, evitant embrutar la via
pública en perjudici del trànsit dels vianants.
Article 51.- Per motius de salubritat pública queda
categòricament prohibit que els animals realitzen les seues
dejeccions o miccions sobre les voreres, jardins, zones
verdes, parcs infantils i la resta d’elements de la via pública
destinats al pas, estada o recreació dels ciutadans.
Article 52.- Amb l’excepció del supòsit arreplegat en
l’article anterior, el conductor de l’animal està obligat a
arreplegar i retirar els excrements, devent així mateix netejar
la part de la via pública que haguera resultat afectada,
depositant eixos excrements dins de bosses impermeables
perfectament tancades, en les papereres i altres elements de
contenció indicats pels Servicis Municipals.
Article 53.- En cas d’inobservança del que estableix els
articles anteriors, els infractors seran sancionats i, en cas de
reincidència manifesta, els seus animals podran ser capturats
i posats a disposició de les institucions municipals o
col·laboradores corresponents.
Article 54.- Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a persones i coses, derivades de
qualsevol acció que ocasione brutícia en la via pública
produïda per animals de la seua pertinença. En absència del
propietari, serà responsable subsidiari la persona que
conduïra l’animal en el moment de produir-se l’acció que va
causar la brutícia.
Article 55.- La celebració d’actes públics amb participació
de cavalleries o altres animals exigirà la prèvia obtenció de
llicència municipal. El servici de neteja que fóra necessari a
conseqüència de dites celebracions serà exigible als responsables dels dits residus de conformitat amb les Ordenances
fiscals.
Capítol sisé - De la neteja de la via pública com a
conseqüència del ús comú especial i privatiu de la mateixa
Article 56.- La brutícia de la via pública produïda com a
conseqüència de l’ús comú especial i privatiu de la mateixa
serà responsabilitat dels titulars de les llicències o concessions
corresponents.
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Article 57.- Els titulars d’establiments o autoritzacions
siguen o no fixes, tals com ara comerços, botigues, bars,
cafés, quioscos, mercadets, fires, llocs de venda de loteries,
cupons i semblants, estan obligats a mantindre, en tot moment,
les degudes condicions de neteja tant en les pròpies
instal·lacions com en l’espai urbà sotmés a la seua influència.
Hauran de tindre especial atenció en acabar la seua jornada
laboral.
Article 58.- Quan per a procedir a la neteja de l’espai
públic procedisquen a lavar la via, hauran d’agranar
prèviament i arreplegar les restes (tovallons, burilles, etc.)
Article 59.- L’Ajuntament podrà exigir als dits titulars la
col·locació d’elements homologats de contenció dels residus
produïts per la venda o el consum en els seus establiments,
corresponent-los en este cas el manteniment i la neteja dels
dits elements.
Article 60.- Els organitzadors d’un acte social, polític,
sindical, religiós, esportiu o cultural en espais públics seran
responsables de la brutícia derivada de la celebració de tal
acte en els mateixos.
Article 61.- A efectes de la neteja, els organitzadors
estan obligats a informar l’Ajuntament del lloc, recorregut i
horari de l’acte públic a celebrar. L’Ajuntament els podrà
exigir la constitució d’una fiança en metàl·lic, per l’import dels
servicis subsidiaris de neteja que previsiblement es poguera
vore obligat a efectuar, a conseqüència de la brutícia derivada de la celebració de l’acte públic.
Article 62.- La concessió d’una autorització per a la
col·locació o distribució de qualsevol element publicitari,
portarà implícita l’obligació del responsable de netejar els
espais de la via pública que s’hagueren embrutat, i de retirar,
dins del termini assenyalat, tots els elements publicitaris que
s’hagueren utilitzat i els seus corresponents accessoris.
L’Ajuntament exigirà la constitució d’una fiança en metàl·lic,
per la quantia corresponent al cost previsible de la neteja i/o
retirada de la via pública dels elements que pogueren causar
brutícia o ocupació de l’espai públic.
Títol III - De la prerecollida, arreplegada i transport dels
residus urbans
Capítol primer - Condicions generals i àmbit de prestació
dels servicis.
Secció 1a.- Objecte.
Article 63.- Les disposicions arreplegades en el present
Capítol regulen les condicions en què l’Excm. Ajuntament de
la Vall de Gallinera prestarà, i l’usuari utilitzarà, els servicis
destinats a l’arreplegada i transport dels rebutjos i residus
urbans produïts en el terme municipal A l’efecte tenen la
categoria d’usuaris tots els veïns de la Vall de Gallinera e, així
com tots els titulars d’activitats radicades en el Terme Municipal.
Article 64.- A efectes de la present ordenança, tindran la
consideració de residus urbans els així definits en l’art. 3.b)
de la Llei 10/98, 21 d’abril de Residus, i 4. e) de la Llei 10/00,
de 12 de desembre del 2000 de Residus de la C. Valenciana,
enumerant-se a manera d’exemple i clarificador els següents:
a) Els rebutjos de l’alimentació i del consum produïts
pels ciutadans en les seues llars.
b) Els residus procedents d’agranar les voreres efectuat
pels ciutadans.
c) Els embolcalls, envasos i embalatges produïts en
locals comercials si les seues dimensions, estat, volum, etc.
no suposen un tractament específic dels mateixos. Estos
envasos hauran d’entregar-se plegats.
d) Els materials residuals produïts per activitats de
servicis o comercials, no industrials, sempre que puguen
assimilar-se a residus domiciliaris.
e) Els residus assimilables a domiciliaris produïts pel
consum de bars, restaurants i establiments com ara
supermercats, autoservicis i semblants.
f) Els residus de consum en general, assimilables a
domiciliaris, produïts en residències, hotels, hospitals,
clíniques, col·legis i altres establiments públics o oberts al
públic.
g) Els mobles, efectes domèstics, draps vells, roba,
calçat i qualsevol producte anàleg.
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h) Els animals domèstics morts en la via pública de pes
inferior a 50 quilograms, per als quals l’Ajuntament establirà
el corresponent servici d’arreplegada.
i) Les defecacions dels animals domèstics que siguen
depositades de forma higiènicament acceptable, d’acord
amb el que estableix l’article de la present ordenança.
Article 65.- 1. Queden exclosos del Servici Municipal
d’arreplegada diària de residus urbans els següents materials
residuals:
a) Els materials de rebuig produïts en fàbriques, tallers
o magatzems.
b) Les cendres produïdes en les instal·lacions de
calefacció central dels edificis, amb independència de quin
siga el seu destí.
c) Les restes vegetals de treballs agrícoles o de jardineria.
d) Les restes clíniques d’hospitals, clíniques i centres
assistencials, exclosos de esta categoria com a urbans o
municipals de conformitat amb l’art. 4.e) , 2n, de la Llei 10/00,
de 12 desembre 2000 de Residus de la C. Valenciana.
e) Els instruments d’usar i tirar, animals i restes d’ells
procedents de clíniques veterinàries.
f) Els animals morts.
g) Les deixalles i el fem produïts en els escorxadors,
laboratoris i la resta de establiments semblants.
h) Els fangs i altres restes procedents dels processos de
depuració d’aigües residuals.
k) Els residus radioactius.
l) Els pneumàtics, para-xocs i peces resultants dels
treballs dels tallers de reparació d’automòbils.
m) Els residus i les runes d’obres de construcció i
reparació domiciliària.
n) Els productes procedents del decomís.
2. Els productors o posseïdors de residus urbans que,
per les seues característiques especials (contingut, forma de
presentació o altres) puguen produir trastorns en el transport,
arreplegada, eliminació o valoració dels mateixos (avaries o
mal funcionament en la maquinària dels vehicles
d’arreplegada, de la Planta de Transferències o qualsevol
altre element no inclòs en el procés de transformació de
residus, estaran obligats a proporcionar a les Entitats Locals
una informació detallada sobre el seu origen, quantitat i
característiques. Això sense perjudici que l’Ajuntament puga
obligar el productor o posseïdor de els mateixos que adopten
les mesura necessàries per a eliminar o reduir, en la mesura
de les possibilitats, dites característiques o que les depositen
en la forma i lloc adequats.
Secció 2a.- Caràcter i àmbit
Article 66.- El servici d’arreplegada de fems domiciliaris
es prestarà amb caràcter general per l’Ajuntament en tot el
Terme Municipal.
Article 67.- Els productors i posseïdors de residus urbans
estaran obligats a lliurar-los al Servici Municipal de Neteja
separant els residus segons les distintes modalitats
d’arreplegada selectiva implantades en eixe moment. Per a
això s’utilitzaran els contenidors col·locats a l’efecte. Les
bosses que continguen residus orgànics hauran de lliurar-se
al Servici Municipal degudament tancades. Atenent a la
modalitat d’arreplegada de la zona es podran depositar en la
vorera o bé en els contenidors que es col·loquen per a això.
Queda prohibit el depòsit de rebutjos fora dels contenidors.
Article 68.- El Servici Municipal de Neteja interpretarà
els dubtes que sorgisquen en relació amb l’acceptabilitat o
no dels residus, així com el tipus de servici d’arreplegada que
corresponga.
Capítol segon - Del servici d’arreplegada de fems
domiciliaris
Secció 1a.- Objecte i abast
Article 69.- D’acord amb el que estableix l’article 51, el
Servici de Arreplegada de Fems Domiciliaris es farà càrrec
de la retirada de les següents matèries residuals:
Les assenyalades en les lletres a) , b) , c) i i) de l’article 64.
Les assenyalades en les lletres d) , e) i f) de l’article 64,
es retiraran d’acord amb el que s’establisca quant a volum
d’entrega diària.
L’assenyalada en la lletra g) s’oferirà sempre per a
particulars i previ avís a l’Ajuntament.
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Article 70.- En cap cas es permet el depòsit com a
residus domiciliaris de les següents matèries, per a les quals
l’Ajuntament procurarà establir el tractament individual
adequat, podent l’Ajuntament obligar els seus posseïdors o
productors a gestionar-los per si mateixos o a entregar-los a
gestors autoritzats:
a) Els detritus d’hospitals, clíniques, centres assistencials
i consultes mèdiques considerats residus urbans de
conformitat amb l’art. 4.e) 2 de la Llei 10/00, del 12 de
desembre de Residus de la C. Valenciana.
b) Els animals morts.
c) Els mobles, efectes domèstics, trastos vells,
electrodomèstics, etc.
d) Les runes i materials residuals procedents de xicotetes
reparacions i obres menors en els domicilis.
e) Restes de jardineria i treballs agrícoles.
Article 71.- La prestació del servici d’arreplegada de
fems domiciliaris comprendrà les següents operacions:
a) Arreplegada i trasllat dels fems des dels punts
assenyalats per l’Ajuntament per al seu depòsit fins als
vehicles d’arreplegada.
b) Buidatge dels fems en els elements de càrrega dels
dits vehicles.
c) Devolució, si procedeix, dels elements de contenció,
una vegada buits, als punts originaris d’arreplegada.
d) Retirada dels fems abocats en la via pública a
conseqüència d’estes operacions.
e) Transport i descàrrega dels fems en els equipaments
habilitats a l’efecte per l’Ajuntament (Planta de Transferència,
Abocador, etc.).
Secció 2a.- Règim
Article 72.- L’Ajuntament decidirà per a cada zona de la
població la forma d’entrega dels residus, bé en bosses
soltes, en contenidors domiciliaris, en contenidors comunals
dels distints tipus de càrrega o en qualsevol altra forma que
es considere adequada per a la prestació deguda del servici.
Article 73.- Es prohibeix l’abandó dels fems. Els usuaris
estan obligats a depositar-los per a la seua retirada pels
servicis d’arreplegada d’acord amb l’horari establit en l’article
98 i 99.
Article 74.- Els que incompliren el que disposa l’article
anterior estan obligats a retirar els fems abandonats, així
com a deixar net l’espai urbà que s’haguera embrutat, tot això
amb independència de les sancions que corresponguen.
Article 75.- No es permet el transvasament o manipulació
de fems fora dels parcs de concentració o tractament que
l’Ajuntament haja destinat a tals fins.
Article 76.- Els usuaris estan obligats a utilitzar els
elements de contenció per a fems que en cada cas determinen els Servicis Municipals, en funció dels sistemes de
prerecollida i arreplegada que si és procedent s’establisquen.
Article 77.- Els contenidors hauran de complir les normes
tècniques que establisca la Corporació, d’acord amb la
legislació vigent en la matèria. A efectes d’homologació i
normalització, dites normes les publicarà l’Ajuntament.
Article 78.- L’emplaçament dels contenidors serà
determinat per l’Ajuntament, quedant prohibit el seu
desplaçament.
Article 79.- Els contenidors de les urbanitzacions privades
podran estar col·locats en el recinte de les mateixes. La seua
ubicació serà, bé en el vial d’accés del vehicle d’arreplegada
o bé en l’interior de la mateixa, en este cas el personal
dependent de la urbanització, haurà de traure diàriament els
contenidors a un lloc inclòs en la ruta del vehicle d’arreplegada.
Article 80.- Els usuaris estan obligats a lliurar els fems
al Servici de Arreplegada de Fems Domiciliaris, en condicions
tals que no es produïsquen abocaments de residus durant
l’operació. En este sentit, tots els elements que continguen
fems hauran d’estar perfectament lligats o tapats.
a) Introduir en els contenidors de fems elements que no
estiguen considerats com a fem domiciliari. En concret tots
els continguts en l’article 51.
b) Les caixes i embalatges buits.
c) Si a conseqüència d’una deficient presentació dels
fems, es produïren tals abocaments, l’usuari causant serà

35

butlletí oficial de la província - alacant, 20 desembre 2003 - n.º 291

responsable de la brutícia ocasionada en la via pública. Es
prohibeix el depòsit de fems domiciliaris que continguen
residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. El servici
podrà rebutjar la retirada de fems que no estiguen
convenientment presentats d’acord amb les especificacions
anteriors, o que no hagen sigut depositats per mitjà dels
elements de contenció homologats que fa referència l’article 77.
Article 81.- Els elements contenidors de residus seran
tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal
d’arreplegada, amb la precaució necessària per a evitar la
seua deterioració.
Article 82.- Tractant-se d’elements contenidors de
propietat pública, els Servicis Municipals procediran a la
seua renovació, podent imputar el càrrec corresponent a
l’usuari, quan hagen quedat inutilitzats per al servici per
causa que li fóra imputable.
Article 83.- Si es tractara d’elements contenidors de
propietat privada, l’Ajuntament podrà exigir la seua neteja o
la seua renovació quan estiguen fora d’ús, a judici dels
Servicis Municipals. En cas de risc per a la salut i higiene
públiques, podrà procedir directament a la neteja dels
elements contenidors bruts, així com a la seua renovació,
retirant fins i tot el contenidor inservible i substituint-lo per un
altre nou, repercutint al propietari totes les despeses que
generen tals operacions.
Article 84.- A fi que els fems siguen retirats pels vehicles
del Servici d’Arreplegada Domiciliària, els usuaris les depositaran, per mitjà dels elements de contenció corresponents,
en els punts d’arreplegada i acumulació de residus, que el
Ajuntament puga establir amb caràcter permanent o transitori
per a tal finalitat. L’usuari estarà obligat a complir totes les
instruccions que es dicten respecte això per part de l’Autoritat
Municipal.
Article 85.- D’acord amb el que preveu el paràgraf
precedent, l’Ajuntament podrà també establir guals i reserves especials de l’espai urbà per a càrrega, descàrrega i la
resta d’operacions necessàries per a la col·locació de
contenidors de fems.
Article 86.- En les zones en què l’Ajuntament establira
l’arreplegada de fems per mitjà de l’ús de contenidors fixos en
el carrer, els ciutadans cuidaran de no impedir les operacions
corresponents a la seua càrrega, descàrrega i trasllat.
L’Alcaldia, a proposta dels Servicis Municipals, sancionarà
als que amb la seua conducta causen impediment a la
prestació del servici de retirada o a la reposició dels
contenidors.
Article 87.- En el cas d’arreplegada per mitjà de l’ús de
contenidors fixos, els usuaris estan obligats a depositar els
fems dins dels mateixos, segons les normes establides,
prohibint-se l’abandó dels residus en els voltants de les
zones habilitades per a la col·locació d’estos elements de
contenció.
Article 88.- En cas de trobar-se l’usuari fems al voltant
dels contenidors, l’usuari haurà de comprovar si el contenidor
es troba realment buit.
Article 89.- De conformitat amb el que indica l’apartat c)
de l’article 59 de la present Ordenança, el personal del
Servici d’Arreplegada de Fems Domiciliaris tornarà als seus
punts d’origen els contenidors o elements de contenció no
d’usar i tirar, una vegada buits.
Article 90.- Els usuaris retiraran puntualment de la via
pública els contenidors o elements de contenció no d’usar i
tirar buits, d’acord amb l’horari de prestació del servici
establit en els articles 98 i 99.
Capítol tercer - De l’ús de recintes i instal·lacions fixes
per a fems
Article 91.- Es prohibeix el depòsit, per a la seua retirada
pel Servici d’Arreplegada de Fems Domiciliaris, de residus
prèviament tractats per mitjà d’instal·lacions destinades a
augmentar la seua densitat, llevat que els interessats hagen
obtingut abans autorització municipal.
Article 92.- Tots els edificis per a llars, locals industrials
i comercials i altres establiments de nova edificació, en els
quals es genere fem domiciliari, hauran de disposar d’un
espai tancat de dimensions suficients, per a l’acumulació i
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emmagatzemament dels fems diàriament produïts, preveient
la possible implantació per part de l’Ajuntament de sistemes
d’arreplegada selectiva.
Article 93.- En les edificacions construïdes amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la present Ordenança,
haurà d’habilitar-se l’espai per a fems a què fa referència el
paràgraf anterior, si les condicions de prestació del servici
d’arreplegada el feren exigible.
Article 94.- L’acumulació dels fems en el referit espai, es
farà per mitjà de l’ús d’elements de contenció estancs i
perfectament tancats, d’acord amb les previsions de l’article
62. El cost dels dits elements de contenció haurà de ser
sufragat per la propietat de l’immoble.
Article 95.- L’espai per a fems i els elements de contenció
destinats a la acumulació d’estes hauran de mantindre’s en
perfectes condicions d’higiene i neteja.
Article 96.- Les característiques de construcció i les
condicions que han de complir els locals on s’han de depositar els fems domiciliaris, hauran de complir el que disposa
la vigent Ordenança Municipal de la Construcció. Dites
característiques podran ser modificades per l’Ajuntament
atenent als sistemes de prerecollida i arreplegada que este
puga establir.
Capítol quart - De l’horari de prestació dels servicis
d’arreplegada
de residus
Article 97.- L’Ajuntament establirà l’arreplegada de
residus sòlids urbans, en totes les seues modalitats, amb la
freqüència que considere més idònia.
Article 98.- Els Servicis Municipals faran pública
anualment la programació de horaris i de mitjans prevista per
a la prestació dels diferents servicis d’arreplegada. Podrà
introduir l’Ajuntament, per motius d’interés públic, les
modificacions que tinga per convenients en el programa de
servicis d’arreplegada.
Article 99.- Amb excepció de les disposicions dictades
per l’Alcaldia en situacions de emergència, els Servicis
Municipals faran públic amb la suficient antelació qualsevol
canvi en l’horari, la forma o la freqüència de prestació del
servici.
Article 100.- Quan la prestació del servici d’arreplegada
siga nocturna, salvant el que es desprenga de l’aplicació dels
assenyalats en l’article anterior, es prohibeix el depòsit de les
fems abans de les 21 hores.
Article 101.- S’autoritza la permanència en el carrer dels
contenidors i altres elements de contenció no d’usar i tirar i
normalitzats per a fems, una vegada buits, fins a les 8’30
hores. Els responsables estaran obligats a retirar-los de la
via pública.
Article 102.- Quan es tracte de residus produïts en locals
comercials i establiments públics o privats, s’estarà, quant a
horaris de depòsit i retirada, a allò que determine a l’efecte
l’Alcaldia.
Article 103.- En casos de conflictes socials, laborals o
altres situacions de força major que no siga possible prestar
el servici d’arreplegada de residus o fems i prèvia comunicació
municipal, els veïns s’abstindran de traure els seus residus
a la via pública. En cas que la comunicació fóra posterior a
l’acumulació dels residus, l’usuari haurà de recuperar, tant
com puga, els que s’haguera depositat, conservant-los fins
que ho indique l’Autoritat Municipal i/o Sanitària, o bé es
normalitze el servici.
Títol IV - De l’arreplegada selectiva i l’aprofitament dels
materials residuals continguts en els fems
Capítol primer - Dels servicis d’arreplegada selectiva de
residus.
Secció 1.- Generalitats
Article 104.- L’Ajuntament podrà establir els servicis
d’arreplegada selectiva de residus urbans que estime
adequats, tal com:
a) L’arreplegada de mobles, efectes domèstics, trastos
vells i elements residuals rebutjats pels ciutadans en
substitució del seu equipament domèstic.
b) L’arreplegada dels animals domèstics morts de pes
inferior a 50 quilograms.
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c) L’arreplegada de vidre en forma de pots o botelles.
d) L’arreplegada de paper o cartó.
e) L’arreplegada de piles.
f) Envasos de plàstic o altres materials.
g) L’arreplegada de pots de begudes.
h) Qualsevol altre que sorgisca amb la pràctica.
Article 105.-Queden exclusivament reservades per a la
prestació del corresponent servici d’arreplegada selectiva de
residus, les instal·lacions i contenidors que puga habilitar
l’Ajuntament a tal efecte, prohibint-se el depòsit en ells de
materials residuals distints als expressament consignats en
cada cas.
Article 106.- Dins del programa anual d’arreplegada de
residus, l’Ajuntament informarà els ciutadans de les condicions
i modalitats de prestació dels servicis de arreplegada sectorial de residus. Estes condicions i modalitats estaran
condicionades a les possibilitats d’entrega dels distints residus
a gestors especialitzats en el tractament de els dits residus.
Secció 2a.- Contenidors d’arreplegada selectiva.
Article 107.- L’Ajuntament podrà establir diversos tipus
d’entrega dels residus:
a) Directa en abocador.
b) Contenidors adequats col·locats per l’Ajuntament o
els particulars, situats en la via pública.
c) Arreplegada, davall cita prèvia, de restes situades en
la via pública.
Article 108.- Queda prohibit abocar estos residus fora
dels dies o de les modalitats que fixe l’Ajuntament.
Article 109.- Queda prohibit abocar residus, de qualsevol
tipus, en contenidors distints als especificats per al dit tipus
específic de residu.
Capítol segon - De la propietat dels residus
Article 110.- L’Ajuntament adquirirà la propietat dels
residus urbans des de la seua entrega i els posseïdors
quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguen
causar eixos residus, sempre que en l’entrega s’hagen
observat les condicions establides en esta Ordenança. Els
residus es consideraran entregats a l’Ajuntament una vegada
depositats en la carrer dins dels elements de contenció
autoritzats en la forma establida en estes Ordenances, a
l’espera de ser arreplegats pels Servicis Municipals, i havent
complit tot el que definex la present Ordenança, Títol III,
Capítol III de la Llei 10/98, de 21 d’abril i Llei 10/00, del 12 de
desembre de Residus.
Article 111.- No es podrà realitzar l’arreplegada o
aprofitament dels rebutjos de qualsevol tipus i residus sòlids
urbans sense prèvia autorització municipal.
Article 112.- Es prohibeix escampar, seleccionar,
classificar i separar qualsevol classe de material residual
depositat en la via pública en espera de ser arreplegat pels
Servicis Municipals, excepte en cas de disposar de llicència
o autorització expressa del Ajuntament.
Capítol tercer - Iniciativa i foment
Article 113.- Als efectes de la present Ordenança, es
considerarà selectiu el depòsit i l’arreplegada per separat
d’un o més materials residuals dels continguts en els rebutjos
urbans, podent ser aquella portada a terme pels Servicis
Municipals directament, o per terceres persones - privades o
públiques- que prèviament hagen sigut autoritzades
expressament per l’Ajuntament.
Article 114.- L’Ajuntament, per mitjà dels Servicis
Municipals, podrà portar a terme les experiències i activitats
en matèria d’arreplegada selectiva tinga per convenients,
introduint a l’efecte les modificacions necessàries en
l’organització del servici de arreplegada de fems, amb la
finalitat de prestar adequadament el servici.
Article 115.- L’Ajuntament designarà els punts en què
es deuran depositar els distints residus per als que haja
establit abocadors controlats.
Títol V - De l’arreplegada, transport i abocament de
residus inerts per particulars
Capítol primer - Disposicions Generals
Article 116.- Són objecte de regulació en este Títol, les
següents operacions:
a) El depòsit, càrrega, transport i acumulació de residus
urbans.
b) La instal·lació en la via pública de contenidors i sacs
industrials normalitzats.
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Article 117.- La intervenció municipal en matèria de
residus tindrà per objecte evitar que a conseqüència de les
activitats expressades es produïsca:
- L’abocament incontrolat o inadequat dels dits materials.
- L’abocament en llocs no autoritzats.
- L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini
públic municipal.
- El deteriorament dels paviments i la resta d’elements
estructurals.
En general el deteriorament del Medi Ambient o de la
imatge pública del Municipi.
Capítol segon - De la utilització de contenidors i sacs
industrials
Secció 1a.- Concepte i règim d’autorització
Article 118.- A efectes de la present Ordenança, es
designen amb el nom de:
a) Contenidors: els recipients normalitzats, especialment
dissenyats per a ser carregats i descarregats sobre vehicles
de transport especial, i destinats a la arreplegada de materials
residuals.
b) Sacs industrials normalitzats: recipients blans amb
capacitat inferior a 10 m3.
Article 119.- La col·locació dels elements de contenció
descrits, en la via pública, està subjecta a autorització municipal, excepte quan es trobe dins del recinte d’una obra.
Article 120.- La sol·licitud de col·locació de contenidors
o sacs industrials en la via pública haurà de contemplar:
- l’ús al qual serà destinat.
- l’empresa que realitzarà el transport dels residus als
abocadors autoritzats.
- Abocador en què realitzaran el depòsit.
- dies de permanència del contenidor en la via pública.
- domicili en què va a prestar servici el contenidor o sac.
Article 121.- La concessió de la llicència meritarà les
taxes corresponents que seran satisfetes en el moment de
l’entrega de la llicència.
Article 122.- Els elements de contenció només podran
ser utilitzats per a la finalitat autoritzada, sent responsables
de la contravenció del que disposa este article els que
realitzaren els depòsits irregulars.
Secció 2a.- Condicions d’ús
Article 124.- Els elements de contenció hauran de
complir les condicions tècniques que siguen fixades per
l’Ajuntament, atenent al seu emplaçament.
Article 125.- Els contenidors i sacs hauran de presentar
en el seu exterior de manera perfectament visible: nom o raó
social i telèfon del propietari o de l’empresa responsable i el
número d’identificació del contenidor. A més hauran d’estar
pintats en colors que en destaquen la visibilitat. El seu
emplaçament haurà d’estar senyalitzat per a millorar la
visibilitat nocturna amb llum connectada a la xàrcia elèctrica
o per elements reflectors alimentats per piles o bateries.
Article 126.- Una vegada plens, els contenidors hauran
de ser tapats immediatament de manera adequada, de forma
que no es produïsquen abocaments a l’exterior de materials
residuals. Igualment és obligatori tapar els contenidors al
finalitzar la jornada de treball. Les operacions d’instal·lació i
retirada dels contenidors hauran de realitzar-se de manera
que no obstruïsquen la circulació de vianants i rodada.
Article 127.- Els contenidors i sacs hauran d’utilitzar-se
o manipular-se de manera que el seu contingut no s’aboque
en la via pública o no puga ser alçat o escampat pel vent.
Article 128.- En cap cas el contingut de materials residuals
en els contenidors excedirà del nivell marcat com a límit
superior, prohibint-se la utilització de suplements addicionals
que augmenten la seua dimensió o capacitat de càrrega.
Article 129.- Al retirar el contenidor, el titular de
l’autorització haurà de deixar en perfectes condicions de
neteja la superfície de la via pública prèviament ocupada.
Article 130.- El titular de l’autorització serà responsable
dels danys causats al paviment de la via pública, devent
comunicar-los immediatament als Servicis Municipals
corresponents en cas d’haver produït.
Article 131.- Els contenidors d’obra se situaran
preferentment davant de la obra a què serveixen o tan prop
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com siga possible, de manera que no mai s’impedisca la
visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments,
respectant les distàncies establides per als estacionaments
pel Codi de la Circulació. No podran situar-se en els passos
de vianants, ni davant d’ells o dels guals i rebaixos per a
minusvàlids, ni en reserves d’estacionaments i parades,
excepte quan estes reserves d’estacionament hagen sigut
sol·licitades per la mateixa obra.
Article 132.- Es col·locaran de forma que el seu costat
més llarg estiga situat en sentit paral·lel a la vorera, excepte
en els trams d’aparcament en bateria. Hauran de col·locar-se
a 0’20 m. de la vorera, de manera que no impedisquen que
les aigües superficials discórreguen al costat del rastell fins
a l’embornal o clavegueram més pròxim.
Article 133.- Els contenidors hauran de quedar
senyalitzats degudament seguint les normes dictades pel
Codi de Circulació i les normes municipals, incloent per tant
il·luminació nocturna.
Article 134.- Els elements de contenció de xicoteta
capacitat i la retirada dels quals no siga susceptible de
causar danys en el paviment, podran situar-se sobre les
voreres la amplària les quals permeta una zona lliure de pas
d’un metre com a mínim una vegada col·locat el contenidor.
Article 135.- En cap cas els contenidors podran ser
col·locats totalment o parcialment sobre les tapes d’accés als
servicis públics, sobre boques d’incendi, cèrcols dels arbres
ni, en general, sobre cap element urbà la utilització del qual
poguera ser dificultada en circumstàncies normals o en cas
d’emergència.
Article 136.- Els elements de contenció seran retirats de
la via pública a l’expirar el temps de la llicència que done
cobertura a la seua instal·lació o quan estiguen plens, per a
procedir al buidatge i sempre abans de les 9 h. del dia
següent a aquell en què se haja produït el dit ompliment.
Article 137.- En cas d’incompliment del que mana l’article
anterior, del que disposa esta ordenança o de les
determinacions concretes de l’autorització, i prèvia denúncia
de l’Autoritat Municipal, l’Ajuntament podrà retirar l’element
de contenció, que quedarà en depòsit, fins a l’abonament de
la taxa aprovada en l’Ordenança fiscal reguladora de les
taxes per retirada de vehicles de la via pública i estada dels
mateixos en els locals municipals.
Capítol tercer - Del depòsit i abocament de residus
Article 138.- El depòsit i retirada de residus podrà
realitzar-se:
- Directament en els abocadors autoritzats.
- Directament en els contenidors col·locats en la via
pública contractats al seu càrrec.
Article 139.- Es prohibeix l’evacuació de tota classe de
fems domiciliaris mesclats amb els residus objecte de
regulació en el present títol.
Article 140.- Es prohibeix, així mateix, el depòsit en la via
pública de materials inflamables, explosius, tòxics, nocius o
perillosos i tota classe de materials susceptibles de putrefacció
o de produir lixiviads o olors desagradables.
Article 141.- Es prohibeix abocar terres i runes en
terrenys de propietat pública o privada, excepte quan hagen
sigut expressament autoritzats per l’Ajuntament per a tal
finalitat.
Article 142.- En general es prohibeix tot abocament que
puga produir danys a tercers, al medi ambient, o que afecte
a la higiene o imatge públiques.
Article 143.- Es prohibeix qualsevol abocament que
puga produir, en cas de pluges,.
embassaments d’aigües o la seua desviació fora dels
llits naturals.
Capítol quart - Del transport de terres i runes
Article 144.- Els vehicles en què s’efectue el transport
de terres i runes reuniran les degudes condicions per a evitar
l’abocament del seu contingut a la via pública.
Article 145.- En la càrrega dels vehicles s’adoptaran les
precaucions necessàries per a impedir que s’embrute la via
pública.
Article 146.- Els materials transportats hauran de ser
coberts o protegits de manera que no es desprenga pols, ni
es produïsquen abocaments de materials residuals.
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Article 147.- El Servici Municipal de Neteja Pública
podrà procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada dels
materials abocats, sent repercutits al titular de la llicència els
costos corresponents als servicis prestats, sense perjudici
de la sanció corresponent. Seran responsables subsidiaris
els promotors de les obres i treballs que hagen originat el
transport de residus, així com els seus propietaris.
Capítol quint - De l’horari
Article 148.- El depòsit de residus en els contenidors es
farà durant les hores en què no cause molèsties al veïnat.
Article 149.- En les zones delimitades en el mapa, que
figura com a annex número 1, es prohibeix la permanència en
el carrer dels contenidors des de les 18 hores del divendres
fins a les 7 hores del següent dilluns o dia laborable.
Article 150.- Seran sancionats els infractors del que
disposa l’article anterior, llevat que, davant de circumstàncies
excepcionals, hagueren obtingut autorització expressa dels
Servicis Municipals competents.
Títol VI - De la realització de pintades i col·locació de
cartells, banderoles i pancartes
Capítol primer - De la realització de pintades
Article 151.- Als efectes de la present Ordenança
s’entendrà per “pintades” les inscripcions manuals o
mecàniques que, per mitjà de qualsevol tècnica pictòrica, se
realitzen sobre els murs o parets de la la Vall de Gallinera,
sobre les voreres i calçades o sobre qualsevol dels seus
elements estructurals o mòbils (bancs, papereres, contenidors
de residus) , etc.
Article 152.- Es prohibeix la realització de tota classe de
pintades en la via pública, tant sobre els seus elements
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els
murs i parets exteriors de la Vila.
Article 153.- S’exceptuen en relació amb el que disposa
el número anterior, les pintures murals de caràcter artístic o
realitzades amb motiu d’algun esdeveniment, formades sobre parets mitgeres, tanques de solars, calçades o qualsevol
altre element, que siguen autoritzades per l’Alcaldia. A fi
d’obtindre la referida autorització, haurà d’acompanyar-se a
la sol·licitud, amb caràcter preceptiu, documentació
acreditativa de la conformitat de la propietat del solar.
Capítol segon - De la col·locació de cartells, banderoles
i pancartes
Article 154.- Als efectes de la present Ordenança
s’entendrà per:
Cartells. Els anuncis impresos o pintats sobre paper o
un altre material, siga quin siga el seu format, susceptibles de
ser fixats a una superfície i un altre tipus de suport.
Banderoles. Els anuncis impresos o pintats sobre paper,
tela o un altre material, siga quin fora el seu format, susceptibles de ser penjats o hissats en pals o qualsevol altre tipus
de suport.
Pancartes. Els anuncis publicitaris, generalment, de
grans dimensions, situats ocasionalment en la via pública, o
adossats a algun element estructural, mobiliari urbà, etc.
Article 155.- Queden fora de l’àmbit d’esta Ordenança,
les cartelleres i tanques publicitàries sotmeses al que disposen
les Ordenances Municipals sobre publicitat exterior i que
tinguen, si és procedent, la pertinent autorització.
Article 156.- Es prohibeix col·locar o enganxar cartells i
adhesius fora de les cartelleres municipals a que fa referència
l’article següent.
Article 157.- S’entendrà per cartellera municipal, els
pannells publicitaris d’ús gratuït disposats per este Ajuntament
en sòl de domini públic.
Article 158.- La col·locació de cartells i adhesius en les
cartelleres municipals hauran de complir les següents
condicions:
a) Que els cartells continguen propaganda d’actes o
activitats d’interés per a qualsevol grup o col·lectiu de
ciutadans.
b) Que els cartells publicitaris no ocupen més d’un 30%
de la superfície del pannell municipal.
Article 159.- No podran col·locar-se cartells sobreposantlos a altres que encara conserven la vigència per no haver
celebrat l’acte que publiciten, llevat que, estes campanyes,
hagen comunicat amb un mes d’antelació la data de l’acte
anunciat.
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Article 160.- No es permet la col·locació de pancartes i
banderoles fora dels llocs autoritzats per a això per
l’Ajuntament, ni en elements estructurals de la ciutat, com
són els immobles, murs, murets, ponts, parets, tanques,
tàpies, voreres, elements del mobiliari urbà, papereres,
contenidors de residus i altres anàlegs, de forma que amb
això es pertorbe l’ornament i decor públics, excepte
autorització d’Alcaldia expressa per a això. El responsable
serà l’empresa anunciada.
Títol VII – Responsabilitat administrativa i règim sancionador
Capítol primer - Normes generals
Article 165.- La inobservança o vulneració de les
prescripcions contingudes en la legislació bàsica estatal,
legislació autonòmica i estes Ordenances, constitueixen
infracció administrativa i seran sancionades de conformitat al
que s’estableix en dits textos legals i en els articles següents.
Art. 166.- 1. Tindrà la consideració d’acte independent
a efecte de sanció, cada actuació separada en el temps o en
l’espai contràries al que estableix la present Ordenança.
Article 167.- Per a la imposició de les sancions
administratives se seguirà el procediment administratiu previst
en el R.D. 1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora dictat
en aplicació del Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
amb les especialitats previstes en la Llei 10/00, de 12 de
desembre de Residus de la C. Valenciana.
Capítol segon: Responsabilitat administrativa
Article 168.- 1. Als efectes del que estableix este Títol,
els residus tindran sempre un titular responsable, qualitat
que correspondrà al productor, posseïdor o gestor dels
mateixos.
2. Només quedaran exempts de responsabilitat administrativa els que cedisquen els residus a gestors autoritzats
i sempre que l’entrega es realitze complint tant els requisits
legals que disposa la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus,
com els establits en la llei 10/00, de 12 de desembre de
Residus i en la seua normativa de desenrotllament. En tot
cas, la cessió ha de constar en document fefaent. Igualment,
els posseïdors de residus urbans quedaran exempts de
responsabilitat pels danys que puguen derivar-se de tals
residus sempre que els hagen entregat a l’Ajuntament o als
gestors autoritzats per este, observant les respectives
ordenances i la resta de normativa aplicable.
3. La responsabilitat serà solidària en els següents
supòsits:
a) Quan el posseïdor o el gestor de residus faça l’entrega
a persona física o jurídica distinta de les assenyalades en
esta llei o que no estiga autoritzada per a això.
b) Quan siguen diversos els responsables d’alguna
deterioració ambiental o dels danys i perjudicis causats a
tercers i no fóra possible determinar el grau de participació de
les diferents persones físiques o jurídiques en la realització
de la infracció.
4. Quan els danys causats al medi ambient es
produïsquen per acumulació de activitats degudes a diferents
persones, podrà imputar-se individualment esta
responsabilitat i els seus efectes econòmics.
Article 169.- 1. Les responsabilitats derivades de
l’incompliment de les obligacions assenyalades en esta
Ordenança seran exigibles als subjectes responsables pels
actes propis, i pels d’aquelles persones i animals dels que
hagen de respondre.
2. Quan es tracte d’obligacions col·lectives tals com ús,
conservació i neteja de recipients normalitzats, neteja de
zones comunes, etc., la responsabilitat serà atribuïble a la
respectiva comunitat de propietaris o al conjunt d’habitants
de l’immoble quan no estiga constituïda aquella. A l’efecte,
les denúncies es formularan contra ells o, si és procedent,
contra la persona que ostente la seua representació o
President de la Comunitat de Propietaris.
Capítol tercer - Infraccions
Article 170.- Les infraccions d’estes ordenances es
classifiquen com lleus, greus i molt greus, atenent als criteris
legalment establits per a això.
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Article 171.- Es consideraran infraccions lleus:
a) La falta de neteja dels carrers particulars o altres
espais lliures del mateix caràcter.
b) No mantindre en constant estat de neteja les diferents
parts dels immobles que siguen visibles des de la via pública,
especialment els aparadors, fronteres d’establiments i de
locals comercials.
c) Tirar deixalles en la via pública, així com realitzar les
operacions prohibides en l’article 11 d’estes Ordenances.
d) Deixar en la via pública residus procedents de la
neteja d’aparadors, portes o tendals d’establiments
comercials.
e) En relació amb els recipients i elements normalitzats
de contenció de fems, la falta de cura dels mateixos; col·locarlos en la via pública o retirar-los fora del temps establit;
utilitzar altres recipients distints als autoritzats; traure fems
que els desborden i no col·locar-los al pas del camió
recol·lector; depositar en ells caixes i embalatges buits.
f) Canviar i tirar l’oli o altres líquids dels vehicles en la via
pública i espais lliures públics.
g) Ometre les operacions de neteja després de la
càrrega o descàrrega de vehicles, segons el que disposa
l’article 26.
h) No retirar els elements de contenció en els terminis
establits en els articles 98 i 99.
i) Depositar en la via pública els residus objecte de
regulació en el Títol VI sense utilitzar contenidors.
j) Vulnerar les condicions d’ús dels contenidors establits
en els articles compresos en la Secció 2a, del Capítol 2n,
Títol V, sobre utilització de contenidors i sacs industrials.
k) No procedir a la neteja de les dejeccions de gossos
o altres animals.
l) Abandonar mobles o efectes en la via o espais públics.
ll) Entregar, vendre o cedir qualsevol tipus de residu a
persones físiques o jurídiques distintes de les assenyalades
en la legislació vigent en matèria de residus o que no
posseïsquen la deguda autorització per a la gestió.
m) Abocar o depósitar els residus clínics fora dels
recipients normalitzats a l’efecte, o no realitzar la separació
entre els residus específics relacionats en el article 77 i els
assimilables a domèstics.
n) Abocar terres i runes en terrenys de propietat pública
o privada, excepte quan hagen sigut expressament autoritzats.
ñ) L’evacuació de residus sòlids, o líquids amb
substàncies susceptibles de solidificar-se, per la xàrcia de
clavegueram.
o) Mesclar residus de distinta naturalesa en un mateix
contenidor.
p) Usar indegudament o danyar els recipients hermètics
i papereres subministrats o col·locats en espais públics per
l’Ajuntament.
q) Negar-se, sense causa justificada, a posar a disposició
de l’Ajuntament residus sòlids urbans, de forma que això
supose un abandó o desistiment dels mateixos.
r) Repartir a mà, col·locar en vehicles o llançar cartells,
fullets o fulls solts de qualsevol tipus d’anunci, de forma que
els mateixos puguen quedar abandonats en els espais públics,
i els embruten.
s) Col·locar cartells, banderoles o pancartes i realitzar
inscripcions o pintades en llocs no autoritzats.
t) Esgarrar, embrutar o arrancar cartells o anuncis
col·locats en els llocs o emplaçaments autoritzats.
u) Orinar en la via pública.
v) La contravenció del que disposa l’article següent
quan per la seua escassa quantia no meresca la qualificació
de greu.
Article 172.- Es consideraran infraccions greus:
a) La reincidència en infraccions lleus, en els últims tres
mesos, així com les que concórreguen amb altres lleus o
hagen servit per a facilitar-les o encobrir-les.
b) Abandonar cadàvers d’animals o la seua inhumació
en terrenys de domini públic.
c) Dedicar-se a l’arreplegada, transport, tractament o
aprofitament de residus llevat que es compte amb la deguda
autorització administrativa.
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d) No estar donat d’alta en el registre municipal de
productors de residus clínics i hospitalaris, quan es generen
este tipus de residus.
e) No tindre l’autorització municipal en els casos en què
esta siga preceptiva.
Article 173.- Es consideraran infraccions molt greus:
a) Reincidència en la comissió de faltes greus en els
últims cinc anys.
b) La comissió de les infraccions especificades en
l’article 172 a) i b) quan amb això es produïsca un deterioració
greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la salut
de les persones.
c) La comissió de les faltes en els supòsits regulats en
l’art. 172 c) , d) , e) quan amb això es produïsca un deterioració
greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la salut
de les persones, o quan estes es realitzen en espais protegits
atenent al seu valor ecològic.
Capítol quart - Sancions i potestat sancionadora
Article 174.- Les infraccions als articles d’esta Ordenança
seran sancionades en la forma següent:
a) Les infraccions lleus regulades en l’art. 171, excepte
les regulades en el paràgraf següent, podran donar lloc a la
imposició de multa de 60’10 fins a 601’01 A, atribuint-se la
competència sancionadora per a això a l’Alcalde. Els supòsits
que constituïsquen infracció lleu regulats en els punts a) , b)
, s) i t) de l’art. 171 podran sancionar-se amb multa del 10 al
20% del valor de les obres que fóra necessari realitzar per a
esmenar les deficiències corresponents.
b) Les infraccions greus regulades en l’art. 172 d’estes
Ordenances podran donar lloc a la imposició de multa de
601’02 A. fins a 30.050’61 A., atribuint-se la competència
sancionadora per a això a l’Alcalde.
c) En el cas d’infraccions molt greus, podran imposar-se
multes des de 30.050’61 A a 1.202.024’21 A., corresponent
la competència a l’òrgan de la Administració de la Generalitat
que la tinga atribuïda d’acord amb l’art. 80.1 de la Llei 10/00,
de 12 de desembre, Residus de la C. Valenciana.
Art. 175.- L’Alcalde podrà proposar als òrgans
competents de la administració autonòmica o estatal la
imposició de sancions quan s’estime que correspon una
sanció superior al límit de la seua competència o no estime
que és competent per raó de la matèria o el territori.
Article 176.- Regles per a la imposició de sancions.
1. Les sancions es posaran tenint en compte les
circumstàncies del responsable, grau de culpa, reiteració,
participació i benefici obtingut, grau del dany causat al medi
ambient o del perill en què s’haja posat la salut de les
persones.
2. Es podrà tindre en compte com a circumstància
atenuant o agreujant la disposició dels que hagen comés la
infracció en orde a reparar danys causats.
Article 177.- Equiparació del benefici.
1.- En cap cas el muntant econòmic de la sanció serà
inferior al benefici il·lícit obtingut per l’infractor, podent superar-se els límits de la multa previstos en esta Ordenança si el
benefici econòmic és superior a esta. La valoració del benefici
il·lícit es realitzarà atenent a valors i preus de mercat.
2.- Les multes que s’imposen als distints subjectes per
una mateixa infracció tindran entre si caràcter independent.
3.- En els altres casos, als responsables de dos o més
infraccions urbanístiques se’ls imposaran les multes
corresponents a cada una de les diverses infraccions
comeses.
Capítol quint - Prescripció
Article 178.- Les infraccions molt greus prescriuran als
cinc anys, les greus als tres anys i les lleus a l’any.
Article 179.- Les sancions imposades per faltes molt
greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes
greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
Article 180.- El termini de prescripció de les infraccions
començarà a contar-se des del dia en què la infracció
s’haguera comés.
Article 181.- Interromprà la prescripció la iniciació, amb
coneixement de l’interessat, del procediment sancionador,
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reprenent-se el termini de prescripció si l’expedient sancionador estiguera paralitzat més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
Article 182.- El termini de prescripció de les sancions
començarà a contar-se des de l’endemà a aquell en què
adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la
sanció.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor d’acord amb el
que preveu els arts. 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 abril
reguladora de les Bases de Règim Local, i Disposició Final
2a de la Llei 10/00, de 15 desembre de Residus de la C.
Valenciana.
Taula de continguts.
Ordenança municipal de neteja urbana.
Preàmbul. 2.
Títol I - Disposicions generals.
Capítol primer - Objecte i interpretació.
Capítol segon - Àmbit i competència.
Capítol tercer - Execucions subsidiàries i multes
coercitives.
Títol II - De la neteja de la via urbana.
Capítol primer – Generalitats.
Secció 1a.- Espais públics.
Secció 2a.- Espais o vials privats i demanials i
patrimonials no municipals.
Capítol segon - De la neteja de la via pública per obres
i activitats diverses.
Capítol tercer - De la neteja i conservació de les
edificacions.
Capítol quart - De la neteja i manteniment de solars i
parcel·les.
Capítol quint - De la neteja de la via pública com a
conseqüència de defecacions d’animals.
Domèstics.
Capítol sext - De la neteja de la via pública com a
conseqüència de l’ús comú especial i privatiu.
de la mateixa.
Títol III - De la prerecollida, arreplegada i transport dels
residus urbans.
Capítol primer - Condicions generals i àmbit de prestació
dels servicis.
Secció 1a.- Objecte.
Secció 2a.- Caràcter i àmbit.
Capítol segon - Del servici d’arreplegada de fems
domiciliaris.
Secció 1a.- Objecte i abast.
Secció 2a.- Règim.
Capítol tercer - De l’ús de recintes i instal·lacions fixes
per a fems.
Capítol quart - De l’horari de prestació dels servicis
d’arreplegada de residus.
Títol IV - De l’arreplegada selectiva i l’aprofitament dels
materials residuals continguts en les.
Fems.
Capítol primer - Dels servicis d’arreplegada selectiva de
residus.
Secció 1.- Generalitats.
Secció 2a.- Contenidors d’arreplegada selectiva.
Capítol segon - De la propietat dels residus.
Capítol tercer - Iniciativa i foment.
Títol V - De l’arreplegada, transport i abocament de
residus inerts per particulars.
Capítol primer - Disposicions Generals .
Capítol segon - De la utilització de contenidors i sacs
industrials
Capítol tercer - Del depòsit i abocament de residus.
Capítol quart - Del transport de terres i runes.
Capítol quint - De l’horari.
Títol VI - De la realització de pintades i col·locació de
cartells, banderoles i pancartes.
Capítol primer - De la realització de pintades.
Capítol segon - De la col·locació de cartells, banderoles
i pancartes.
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Títol VII – Responsabilitat administrativa i règim sancionador.
Capítol primer - Normes generals.
Capítol tercer – Infraccions.
Capítol quart - Sancions i potestat sancionadora.
Capítol quint – Prescripció.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES.

Article,1r.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i
142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposa els articles 15 a 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, este Ajuntament establix la «Taxa per llicències
urbanístiques», que es regirà per la present Ordenança fiscal
i la General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció sobre
tributs locals, les normes de la qual atenen al que prevé
l’article 58 de la citada Llei 39/1988.
Article,2n.- Fet imposable
1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa l’activitat
municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si els
actes d’edificació i ús del sòl a què es referix l’article 178 de
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text Refós
aprovat per Real Decret 1346/1976, de 9 d’abril, i que hagen
de realitzar-se en el terme municipal, s’ajustaran a les normes
urbanístiques, d’edificació i policia previstes en la citada Llei
del sòl i en el Pla General d’Ordenació Urbana d’este Municipi.
2.- No estaran subjectes a esta Taxa les obres de mer
ornament, conservació i reparació que es realitzen en l’interior
de les vivendes.
3.- En tot cas estaran subjectes a la taxa per la prestació
dels servicis tècnics i administratius mencionats les actuacions
urbanístiques següents:
a) Les parcel·lacions de terrenys.
b) Els moviments de terra.
c) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificacions
existents.
d) La modificació o reforma de les estructures, aspecte
exterior o distribució de l’interior de les edificacions.
e) Les primera ocupació o utilització dels edificis i la
modificació de l’ús dels mateixos.
f) La demolició de construccions.
g) La col·locació de cartells de propaganda visibles des
de la via pública, així com els rètols i anuncis.
lluminosos o no.
h) La fixació d’alineacions i rasants.
i) Les obres menors entenent-se com tals les de reforma
interior.
j) Les modificacions en les llicències concedides.
k) La construcció de coberts, piscines, depòsits d’aigua
i instal·lacions esportives.
m) Les sol·licituds de consulta en matèria urbanística.
n) Els tancaments i tanca de parcel·les i els murs de
contenció de terres.
ñ) Els tendals en fatxades, vitrines ixents, i sombratges
per a estacionament de vehicles.
o) Obertura de rases o calicatas en via pública.
p) Qualssevol altres actes que assenyalen els plans
d’Ordenació Urbana i que es realitzen dins del terme Municipal.
Article,3r.- Subjecte passiu
1.- Són subjectes passius contribuents les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article 33
de la Llei General Tributària, que siguen propietaris o
posseïdors, o, si és procedent, arrendataris dels immobles
en què projecte realitzar-se o es realitzen les construccions
o instal·lacions o s’executen les obres.
2.- En tot cas, tindran la condició de substituts del
contribuent els constructors i contractistes.
Article,4t.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions
tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i
jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors
de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
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fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
suposats i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article,5t.- Base imposable
Amb caràcter general, la base imposable de la present
exacció serà el cost real de l’obra, construcció o instal·lació
i, si aquell no es coneguera, el cost de la seua execució
segons el pressupost visat pel Col·legi Oficial corresponent.
El cost de la base imposable de les actuacions
urbanístiques que a continuació s’enumeren, es realitzarà en
la forma que s’establix:
1.- En les obres de demolició: el valor de la construcció
a demolir, entenent-se per tal, el que tinga la construcció a
efectes de l’impost entenent-se per tal, el que tinga la
construcció a efectes de l’impost de béns immobles, i, si no
n’hi ha, es prendran els metres quadrats de la superfície de
totes les plantes subjectes a demolició.
2.- En els moviments de terres, com a conseqüència del
buidatge o farcit de solars: els metres cúbics de terra a
remoure.
3.- En les llicències sobre parcel·lacions o
reparcel·lacions: el valor dels terrenys a efectes de l’impost
sobre béns immobles i si no n’hi ha l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials.
4.- En la fixació d’alineacions i rasants: el metre lineal de
fatxada.
5.- Per l’aprovació de Plans Parcials d’iniciativa particular, la seua modificació o extensió: el valor dels metres
quadrats de superfície objecte de tals operacions, segons el
quadro de valoracions a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles i si no n’hi ha l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials.
6.- La superfície dels cartells de propaganda col·locats
en forma visible des de la via pública.
En aquells supòsits en què la base estiga en funció del
cost de les obres o instal·lacions, es tindrà en compte per a
la seua determinació, el pressupost presentat pels interessats
subscrit per tècnic competent. En un altre cas, ho determinaran els Tècnics Municipals en atenció a les obres o
instal·lacions objecte de la llicència i per a això, s’acomodaran
als mòduls de costos vigents fixats pel Col·legi Oficial
d’Arquitectes . Tot això, sense perjuí de la comprovació que
efectuarà l’Oficina Tècnica Municipal a la vista de les obres
efectivament realitzades.
Article,6T.- Tarifes
Les tarifes a aplicar per a cada llicència que haja
d’expedir-se, seran les següents:
Concepte:
Epígraf 1º.-.
Obres, instalacions i construccions en general, tant per
a obres majors com menors:
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
Epígraf 2º.-.
Moviment de terra, conseqüència de buidatge o farcit de
solars, per.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %cada metre cúbic de terra
remoguda (s’exclou la transformació de terres per al cultiu de
tarongers)
Epigraf 3º.-.
Projectes d’urbanitzacio, parcel·lacions urbanistiques i
reparcel·lacions, sobre la base dels plans parcials. El valor
dels terrenys sera l’establit en l’impost sobre l’increment del
valor dels terreny: segons tarifa col.legial.
Epigraf 4t.-.
Pau, estudis de detall i plans especials, l’aprovació,
modificació o extensió de plans parcials d’iniciativa particular.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
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Epígraf 5t.-.
Les obres menors per a les que no existisca pressupost
d’execució ni mòduls aplicables al cas concret, es valoraran
pels serveis tècnics municipals, atenent-se al valor real de
les obres o instal·lacions i meritaran el.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
Epígraf 6m.-.
Les obres de construcció de naus industrials.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
Epígraf 7u.-.
Les obres de derrocament o demolició del pressupost
d’execució material.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
Epígraf 8é.-: Euros.
A) en sòl urbà d’edificació intensiva: 5,70.
B) en sòl urbanitzable i edificació intensiva: 3,09.
C) quantitat mínima per estos dos conceptes serà de:
6,73.
Epigraf 9 e.-.
Tala d’arbres, per unitat (excepte tarongers) : 7,99.
Epígraf 10 é.-.
Peticions de pròrrogues en les llicències urbanístiques,
cada una: 48,38.
Epígraf 11 é.-.
Obres de tancament de parcel·lacions i murs de contencio
de terres.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
Epígraf 12 é.-.
Cartells i rètols no lluminosos, en banderola o adossats,
els tendals, vitrines ixents i ombratges per a estacionament
individual de cotxes, per cada metre quadrat o fracció: 24,0.
Epígraf 13é.-.
Els rètols i anuncis lluminosos en banderola o adossats,
per cada metre quadrat o fracció) : 36,0.
Epígraf 14º.-.
Obertura de rases o sondeigos en via pública el del
pressupost d’execució materia.
Sol urba 0’6 %.
Sol urbanizable 1’6 %.
Sol no urbanizable 1’6 %.
Epígraf 15º.-.
La quota mínima a percebre per cada expedient serà:
30,0.
En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb
anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes a liquidar
seran del 50 per cent de les assenyalades en l’apartat
anterior, sempre que l’activitat municipal s’haguera iniciat
efectivament, procedint-se a la devolució de la resta.
Article,7m.- Exempcions i bonificacions
1.- Es meritarà la Taxa i naix l’obligació de contribuir
quan s’inicie l’activitat municipal que constituïx el seu fet
imposable. A estos efectes, s’entendrà iniciada esta activitat
en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de llicència
urbanística, si el subjecte passiu formulara expressament
esta.
2.- Quan les obres s’hagen iniciat o executat sense
haver obtingut l’oportuna llicència, la Taxa es meritarà quan
s’inicie efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió és o no autoritzable, amb
independència de la iniciació de l’expedient administratiu
que puga instruir-se per a la legalització d’eixes obres o la
seua demolició si no foren autoritzables.
3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es
vorà afectada de cap manera per la denegació de la llicència
sol·licitada o per la concessió d’esta, condicionada a la
modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o
desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.
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Article,9é.- Declaració
1.- Les persones interessades en l’obtenció d’una
llicència d’obres presentaran, prèviament, en el Registre
General de l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud, acompanyant
certificat visat del Col·legi Oficial respectiu, amb especificació
detallada de la naturalesa de l’obra i lloc d’emplaçament, en
la que es faça constar l’import estimat de l’obra, mesuraments
i el destí de l’edifici.
2.- Quan es tracte de llicència per a aquells actes en què
no siga exigible la formulació de projecte per tècnic competent,
a la sol·licitud s’acompanyarà en Pressupost de les obres a
realitzar firmat per tècnic competent com una descripció
detallada de la superfície afecteu, nombre de departaments,
materials a emprar i, en general, de les característiques de
l’obra o acte les dades de la qual permeten comprovar el cost
d’aquells.
3.- Si després de formulada la sol·licitud de llicència es
modificara o ampliara el projecte haurà de posar-se en
coneixement de l’Administració, plans i memòries de la
modificació o ampliació.
4.- La citada sol·licitud contindrà la informació necessària
per a l’exacta aplicació de l’exacció.
5.- La sol·licitud podrà ser formulada per l’interessat o
pel contractista de l’obra, però en este cas haurà de constar
en aquella el nom i domicili del propietari dels terrenys o de
l’immoble.
6.- Quan les obres es realitzen per compte o interés de
l’arrendatari, serà necessària l’expressa conformitat o
autorització del propietari del terreny o edificació.
7.- Les sol·licituds per a les obres de nova planta,
reforma de construccions existents i per a totes aquelles que
així ho establisquen les Ordenances d’Edificació d’este
Ajuntament i la resta de disposicions vigents, hauran d’anar
subscrites per l’executor de les obres i pel tècnic director de
les mateixes.
Article,10é.- Gestió tributària
1.- Les persones interessades en l’obtenció d’una
llicència urbanística presentaran en el Registre de
l’Ajuntament la sol·licitud pertinent amb els requisits exigits i
acompanyant a la mateixa justificant d’haver ingressat la
quota corresponent a la liquidació provisional per mitjà del
document d’autoliquidació habilitat a l’efecte, degudament
omplit i segellat, ja siga per la Tresoreria Municipal o per
qualsevol Entitat col·laboradora, sense el requisit de la qual
no podrà tramitar-se la sol·licitud de llicència.
2.- Tant la sol·licitud com l’autoliquidació es realitzaran
en documents que l’Ajuntament establirà.
3.- L’autoliquidació tindrà caràcter provisional, procedintse a la seua posterior comprovació per l’Administració Municipal de la veracitat de la base imposable declarada.
Posteriorment a practicar la liquidació definitiva que
procedisca.
4.- El pagament de la Taxa no pressuposa ni atorga
l’autorització urbanística fins a haver obtingut la corresponent
llicència.
Article,11é.-.
En les sol·licituds de llicència per a construccions de
nova planta, haurà de fer-se constar que el solar o terreny es
troba completament expedit, i, en cas contrari, haurà de
sol·licitar-se prèvia o simultàniament la llicència per a la
demolició de les construccions existents en el mateix.
Per a les obres que d’acord amb les Ordenances
d’Edificació porten amb si l’obligació de col·locar tanques o
bastides, s’exigirà el pagament de la taxa corresponent a
este concepte. La primera mensualitat per ocupació de la via
pública amb tanques i bastides, es liquidarà simultàniament
a la concessió de la llicència d’obres.
Article,12é.-.
Les obres que porten aparellada la destrucció o
deterioració de béns o instal·lacions municipals, obligaran al
depòsit previ de la valoració o garantia que dels mateixos
efectue l’Oficina Tècnica Municipal.
Article,13é.-.
Les llicències mancaran de valor i eficàcia si no van
acompanyades del justificant del pagament de les taxes a fi
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de facilitar la labor als Agents de l’autoritat municipal, el
document on conste la llicència i les cartes de pagament
corresponents figuraran en lloc visible de les obres mentres
duren estes.
Article 14é.-.
L’execució de les obres queda subjecta a la vigència,
fiscalització i revisió de l’Ajuntament, qui l’exercirà a través
dels seus tècnics i agents.
Independentment de la inspecció anterior, els interessats
vindran obligats a sol·licitar la comprovació de les obres en
les fases o estats determinats per les Ordenances d’Edificació.
Article,15é.- Caducitat
Les llicències urbanístiques caducaran:
a) Si les obres no començaren dins dels sis mesos
següents a la data en què es notifique la llicència.
b) Quan es tracte d’obres accessòries o instal·lacions si
en el mateix termini de l’apartat anterior no s’hagueren
acabat.
c) Les de reforma si no s’acabaren en el termini de dotze
mesos o sofriren paralització per sis mesos.
d) Les de nova planta als dos anys quan el seu pressupost
siga igual o inferior a cent milions de pessetes, amb tres
mesos d’ampliació al citat termini per cada fracció que
excedisca de cinquanta milions.
Article,16é.-.
En cas d’imminent caducitat podrà l’interessat sol·licitar
dins del termini de validesa de la llicència la pròrroga que
considere necessària per al cas que no puga executar l’obra
en el termini assenyalat en l’article anterior, la qual cosa,
previ informe tècnic i cas de ser concedida, portarà amb si la
meritació de la tarifa assenyalada en l’article 6t, Epígraf 12é.
Article,17é.- Infraccions i sancions
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes
corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposa els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Article,18é.- Normes subsidiàries
En tot el no previst en la present Ordenança Fiscal
s’estarà a quant es disposa en les normes administratives del
Pla General d’Ordenació Urbana en cada moment vigents,
Llei de Règim Local, Llei de Procediment Administratiu i la
resta de disposicions concordants.
Vigència.
Aquesta ordenança entrará en vigor al dia següent a la
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
Aprovació.
La present ordenança va ser aprovada el 26 de setembre
de 2.003.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENT.

Article,1r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i
142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposa els articles 15 a 19 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, este Ajuntament establix la «Taxa per llicència
d’obertura d’establiments», que es regirà per la present
Ordenança Fiscal i a la General sobre Gestió, Recaptació i
Inspecció de tributs locals, les normes de la qual atenen al
que prevé l’article 58 de la citada Llei 39/88.
Article,2n.- Fet imposable.
1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa l’activitat
municipal, tant tècnica com administrativa, tendent a verificar
si els establiments industrials i mercantils reunixen les
condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat, les que si és
procedent estigueren disposades en plans d’urbanisme
degudament aprovats i qualssevol altres exigides per les
corresponents Ordenances i Reglaments municipals o
generals per al seu normal funcionament, com a pressupost
necessari i previ per a l’atorgament per este Ajuntament de
la llicència d’obertura a què es referix l’article 22 del Reglament
de Servicis de les Corporacions Locals.
2.- A l’efecte, tindrà la consideració d’obertura:
a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment
per a donar començament a les seues activitats.
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b) La variació o ampliació de l’activitat desenrotllada en
li establiment, encara que continue el mateix titular.
c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que
es porte a terme en este i que afecte a les condicions
assenyalades en el número 1 d’este article, exigint nova
verificació de les mateixes.
d) Els traspassos de tota classe d’establiments industrials
o mercantils, entenent-se inclosos els canvis de gerència,
transmissions i reobertures.
3.- S’entendrà per establiment industrial o mercantil tota
edificació habitable, estiga o no oberta al públic, que no es
destine exclusivament a vivenda o despatx professional, i
que:
a) Es dedique a l’exercici d’alguna activitat empresarial
fabril, artesana, de la construcció, comercial i de servicis que
estiga subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Inclús sense desenrotllar-se aquelles activitats
servisquen d’auxili o complement per a les mateixes, o
tinguen relació amb elles en forma que els proporcionen
beneficis o aprofitament, com per exemple, seus socials,
agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques.
Article,3r.- Obligació de contribuir.
L’obligació de contribuir naixerà des del moment en què
es formule la sol·licitud de la preceptiva llicència o des que es
realitze o execute l’activitat comercial o industrial
corresponent.
Article,4t.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es referix l’article 33 de la Llei
General Tributària, titulars de l’activitat que es pretén
desenrotllar o, si és procedent, es desenrotlle en qualsevol
establiment industrial o mercantil.
Article,5t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions
tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els Administradors
de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article,6t.- Base imposable i Tarifes.
En la dita ordenança es realitzaran les següents
modificacions:
Article 6t.- Base imposable i Tarifes.
1.- Els establiments comercials o industrials sitis en el
terme municipal de la Vall de Gallinera, satisfaran per concepte
de llicència municipal d’Obertura el 50 per cent de la Tarifa de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
2.- Els establiments compresos en la Llei de la Generalitat
Valenciana d’Activitats Qualificades, satisfaran pel 100 per
cent de la Tarifa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
3.- Els traspassos definits en l’article 2, apartat 2 d
satisfaran el 60 per cent de la quota que haurien d’abonar.
4.- En cas de consulta se satisfarà la quantia de 10,40 A.
5.- Les activitats exemptes de Llicència Fiscal pagaran
la quota establida en l’apartat 3 d’este article.
6.- La quota mínima per la Llicència Municipal d’Obertura
s’establix en 72,72 euros si és una activitat compresa en
l’apartat 1r, amb un màxim de 300,51., i de 109,08 euros si ho
són del 2n apartat, amb un màxim de 450,76 euros.
7.- Per a la llicència per a la instal·lació de cisternes per
a gas liquat (G.L.P.) s’establix una quota de 132,22 euros.
Article,7m.- Gestió tributària.
1.- Les persones interessades en l’obtenció d’una
llicència d’obertura presentaran en el registre de l’Ajuntament
la sol·licitud pertinent, acompanyant a la mateixa justificant
d’haver ingressat la quota corresponent a la liquidació provisional per mitjà del document d’autoliquidació degudament
omplit i segellat, ja siga per la Tresoreria Municipal o per
qualsevol Entitat col·laboradora, sense el requisit de la qual
no podrà tramitar-se la sol·licitud de llicència.
2.- Tant la sol·licitud com l’autoliquidació es realitzaran
en documents que l’Ajuntament establirà.
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3.- L’autoliquidació tindrà caràcter provisional, procedintse a posterior comprovació per part del departament
corresponent.
4.- El pagament de la taxa no pressuposa ni atorga
autorització d’obertura fins a haver obtingut la corresponent
llicència.
5.- En tant no es produïsca la resolució pertinent
l’interessat podrà renunciar expressament a la llicència
d’obertura sol·licitada, quedant reduïda la taxa al 20 per cent
del depòsit previ efectuat, amb devolució del 80 per cent
restant.
Article,8u.-.
El present tribut municipal és independent de les taxes
que es meriten per la concessió de llicències urbanístiques
que porten aparellades les obres a efectuar en la indústria o
comerç, i se satisfaran també independentment de les taxes
per expedició de documents, si hi haguera.
Article,9é.- Caducitat.
Les llicències d’obertura caducaran:
a) En tot cas si la indústria o el comerç no començara la
seua activitat dins dels sis mesos següents a la data en què
es notifique la llicència.
b) Quan en la indústria o comerç no s’efectue cap
activitat per una termini superior a sis mesos.
c) En les llicències temporals a la finalització de cada
una de les temporades.
Article,10é.- Exempcions i bonificacions.
No es concedirà exempció ni bonificació alguna en
l’exacció de la Taxa.
Article,11é.- Infraccions i sancions.
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions
tributàries, així com de les sancions que a les mateixes
corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposa els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix
dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província
i serà d’aplicació a partir del 2.004, romanent en vigor fins a
la seua modificació o derogació expresses.
Aprovació.
La present Ordenança fiscal, que consta d’onze articles,
va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària
celebrada el dia 26 de setembre de 2.003.
ORDENANÇA REGULADORA
ARREPLEGADA DE FEM.

DE

LA

TAXA

PER

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
De conformitat amb allò que s’ha disposat per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, este
Ajuntament establix la Taxa per arreplegada de fems, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen al que prevé l’article 58 de la citada Llei 39/1988.
Article 2n .- Fet imposable
1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa la prestació del
servici de recepció obligatòria d’arreplegada de fem domiciliari
i residus sòlids urbans de vivendes, allotjaments i locals o
establiments on s’exercixen activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de servicis.
2.- A l’efecte, es consideren fem domiciliari i residus
sòlids urbans les restes i desperdicis d’alimentació o detritus
procedents de la neteja normal de locals o vivendes i
s’exclouen de tal concepte els residus d’estafa industrial,
runes d’obres, detritus humans, matèries i materials
contaminats, corrosius, perillosos o l’arreplegada o dels
quals abocament exigisca l’adopció d’especials mesures
higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3.- No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter
voluntari i a instància de part, dels següents servicis:
a) Arreplegada de fems i residus no qualificats de
domiciliares i urbanes d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Arreplegada d’escòries i cendres de calefaccions
centrals.
c) Arreplegada de runes per obres.
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Article 3r .- Subjectes passius.
1.- Són subjectes passius contribuents les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article 33
de la Llei General Triburaria, que ocupen o utilitzen les
vivendes i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies
públiques que es preste el servici, ja siga a títol de propietari
o d’usufructuari, habitacionista, arrendatari o inclús de precari.
2.- Tindran la consideració de subjecte passiu substitut
del contribuent el propietari de les vivendes o locals, que
podrà repercutir, si és procedent, les quotes satisfetes sobre
els usuaris d’aquelles, beneficiaris del servici.
Article 4t.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions
tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General
Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors
de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei
General Tributària.
Article 5t.- Exempcions
Gaudiren d’exempció subjectiva aquells contribuents
que hagen siguts declarats pobres per precepte legal, estiguen
inscrits en el Padró de Beneficiencia com a pobres de
solemnitat, o obtinguen ingressos anuals inferiors als que
corresponguen al salari mínim interprofessional.
Article 6t .- Quota triburaria
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa
i destí dels immobles. Es meritarà un sol rebut anual:
TARIFES
GRUP
SUBGRUP DESCRIPCIÓ
01
01
02
02
03
04
04

01001
01002
02001
02006
03003
04006
04010

05
07
07
08
09

05001
07003
07003
08003
09001

QUOTA FIXA

VIVENDES EN NUCLI URBA
55’20
VIVENDES FORA DEL NUCLI
55’20
INDÚSTRIES I FABRIQUES
87’60
MAGATZEMS (COOPERATIVAS)
64’78
ESTABLECIM. BANCARIS
64’78
FARMACIES ESTANCS I SEMBLANTS
64’78
SUPERMERC. MAGATZEMS COMERC. D’ALIMENTACIO
64’78
I SEMBLANTS
ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’ESPORT (PISCINA)
64’78
CAFETERIES, BARS, GELATERIES I SEMBLANTS
87’60
RESTAURANTS I SEMBLANTS
64’78
ALBERGS RESIDENCIES I SEMBLANTS
55’20 X (4O6)
CASES RURALS
64’78

Article 7m.- Meritació
1.- S’esdevinga la Taxa i naix l’obligació de contribuir
des del moment en què s’inicie la prestació del servici,
entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció
obligatòria del mateix, quan estiga establit i en funcionament
el servici municipal d’arreplegada de fems domiciliaris en els
carrers o llocs on figuren les vivendes o locals utilitzats pels
contribuents subjectes a la Taxa.
2.- Establit i en funcionament el referit servici, les quotes
es meritaran el primer dia de cada any natural.
Article 8u.- Declaració i ingrés
1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què
es merite per primera vegada la Taxa, els subjectes passius
formalitzaran la seua inscripció en matrícula, presentat, a
l’efecte, la corresponent declaració d’alta i ingressant
simultàniament la quota del primer trimestre.
2.- Quan es conega, ja d’ofici o per comunicació dels
interessats qualsevol variació de les dades figurades en la
matrícula, es portaran a terme en esta les modificacions
corresponents, que produiran efectes a partir del període de
cobrança següent al de la data en què s’haja efectuat la
declaració.
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment,
per mitjà de rebut derivat de la matrícula.
Article 9é.- Infraccions i sancions
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions
tributàries, així com de les sancions a què les mateixes
corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposa els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
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Disposició final.
La present Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha
sigut aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 26 de setembre de 2.003, entrarà en vigor el mateix dia de
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà
d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2.004, romanent en
vigoritza fins a la seua modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ
DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I
ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES.

Article 1 .- Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article 20 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, este Ajuntament establix la taxa per utilitzacions
privatives o aprofitaments especials per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, asnillas, bastides i altres instal·lacions
anàlogues, especificat en les Tarifes contingudes en l’apartat
2 de l’article 4 següent, que es regir per la present Ordenança
i en General sobre Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs
locals.
Article 2 .- Obligació al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en
esta Ordenança, les persones o entitats al favor de les quals
s’atorguen les llicències, o els que es beneficien de
l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització.
Article 3 .-.
Constituïxen la base de l’exacció la superfície en metres
quadrats o els metres lineals ocupats de terrenys d’ús públic,
en relació amb el temps de duració de l’aprofitament.
Article 4 .- Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en esta Ordenança
serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat següent:
2.- Les Tarifes del taxa seran les següents:
Epígraf: euros.
Tarifa primera.- Ocupació de la via pública amb
mercaderies.
1.- Ocupació o reserva especial de la via pública o
terrenys d’ús públic que facen els industrials amb materials
o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seua
activitat, compresos els vagons o vagonetes mecàniques
denominades contenidor, al dia per m2 o fracció: 0,15.
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció.
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
runes, materials de construcció, vagons per a arreplegada o
depòsit dels mateixos i altres aprofitaments anàlegs, per m2
o fracció i dia: 0,15.
Tarifa tercera. Tanques, puntals, asnillas, bastides, etc.
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
tanques, caixons de tancaments, siguen o no per a obres i
altres instal·lacions anàlogues, per m2 o fracció i dia: 0,15.
2.- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
puntals, asnillas, bastides i altres elements anàlegs, per
cada m2 i dia: 0,15.
Tarifa quarta.
Grues muntades en la via pública.
1.- Per grua ploma, fins a m2, per dia: 0,15.
La tarifa mínima ser de 5m2 que corresponen a: 0,66 A/día.
3.- Normes d’aplicació de les Tarifes:
a) Quan les obres s’interromperen durant un temps
superior a dos mesos, sense causa justificada, les quanties
resultants per aplicació de la Tarifa Segona sofriran un
recàrrec del cent per cent a partir del tercer mes, i, en el cas
que una vegada finalitzades les obres continuen els
aprofitaments, les quanties seran recarregades en un 200
per 100.
b) Les quanties resultants per aplicació de la Tarifa
Tercera sofriran els següents recàrrecs a partir del tercer
mes des de la seua instal·lació o concessió. Durant el segon
trimestre un 25 per 100; durant el tercer trimestre, un 50 per
100 i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 per 100.
Article 5 .- Normes de gestió
1.- De conformitat amb el que prevé l’article 46 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, quan amb ocasió es produïren
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desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública,
els titulars de les llicències o els obligats al pagament vindran
subjectes al reintegrament total dels gastos de reconstrucció
i reparació de tals desperfectes o reparar els danys causats,
que ser n, en tot cas, independents dels drets liquidats pels
aprofitaments realitzats.
2.- Les quantitats exigibles d’acord amb la Tarifa es
liquidaran per a cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
3.- Les persones interessades en la concessió
d’aprofitaments regulats en esta Ordenança deure n sol·licitar
la corresponent llicència.
4.- Si no s’ha determinat amb exactitud la duració de
l’aprofitament, una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà
prorrogada mentres no se presente la declaració de baixa. La
no presentació de la mateixa, determinar l’obligació de continuar abonant la taxa.
Article 6 .- Obligació de pagament
1.- L’obligació de pagament del taxa regulat en esta
Ordenança naix, tractant-se de concessions de nous
aprofitaments en la via pública, en el moment de sol·licitar la
corresponent llicència, acompanyant a la mateixa justificant
d’haver ingressat la quota corresponent a la liquidació provisional per mitjà del corresponent document d’autoliquidació
degudament omplit i segellat, ja siga per la Tresoreria Municipal o per qualsevol entitat col·laboradora, sense el requisit
de la qual no podrà tramitar-se la sol·licitud de llicència.
2.- Tant la sol·licitud com l’autoliquidació es realitzarà
en documents que l’Ajuntament establir .
3.- L’autoliquidació tindrà caràcter provisional, procedintse a posterior comprovació per part del Departament
d’Inspecció Tributària.
4.- El pagament de la taxa no pressuposa ni atorga
autorització de l’ocupació fins a haver obtingut la corresponent
llicència.
Article 7.- Exempcions
Podran declarar-se exemptes, per raons d’interés públic,
del pagament del preu públic per ocupació de la via pública
amb mercaderies, materials de construcció, tanques, bastides
i altres instal·lacions anàlogues, les persones o entitats que
obtinguen una subvenció amb destí a la rehabilitació de
vivendes, segons les bases aprovades per acord plenari de
7 de setembre de 1993, o que l’actuació obtinga la protecció
de rehabilitació per part de la Generalitat Valenciana.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començar a
aplicar-se a partir del 2.004, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expresses.
Aprobació.
Esta ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament el día
26 de setembre de 2.003.
La Vall de Gallinera, 9 de desembre de 2003.
L’Alcalde, José Cirre Tito.
*0329570*
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
EDICTO
A la vista del expediente de modificación presupuestaria número 24/2003 por transferencias de créditos entre
distintos grupos de función aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 7 de noviembre de
2003.
Y visto que no se han presentado alegaciones sobre el
mismo, una vez completada su exposición al público por el
plazo de los quince días preceptuados en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (artículo 150).
Queda aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria número 24/2003, para lo cual se
procede a su publicación por capítulos, conforme al requisito
de entrada en vigor contemplado en la Ley, siendo el siguiente detalle:

45

butlletí oficial de la província - alacant, 20 desembre 2003 - n.º 291

PARTIDAS EN AUMENTO
CODIFICACIÓN

DENOMINACIÓN

04 2220 6221 200017
04 2220 6250 200017

NUEVO EDIF. SEDE POLICÍA LOCAL (SEG. CIUDADANA)
MOBILIARIO NUEVO EDIF. NUEVA SEDE POLICÍA (SEG. CIUDADANA)

196.717’24
45.521’29

TOTAL CAPITULO VI

242.238’53

IMPORTE

PARTIDAS EN DISMINUCIÓN
CODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
08 5110 601 072003

IMPORTE

URBANIZACIÓN C/ CONSTITUCIÓN

242.238’53

TOTAL CAPÍTULO VI

242.238’53

Villajoyosa, 18 de diciembre de 2003.
El Concejal de Hacienda, Isidro Cantó Cano.
*0330253*

EDICTO
De conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el
artículo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2003, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2004, siendo
expuesto a información pública mediante anuncia que se
insertó en el Boletín Oficial de la Provincia, número 269,
correspondiente al 22 de noviembre de 2003. Dado que
durante el plazo de quince días hábiles subsiguientes, no se
ha formulado reclamación alguna, el citado acuerdo queda
elevado a definitivo.
El Presupuesto General aprobado, de manera agregada y resumido por capítulos para cada uno de los Presupuestos que lo integran queda a continuación detallado.

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. I GASTOS DE PERSONAL
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y DE SERVICIOS
CAP. GASTOS FINANCIEROS
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. VI INVERSIONES REALES
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL 2004

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS
CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS
CAP. IV _TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL 2004

TOTAL

AYUNTAMIENTO

HOSPITAL
ASILO
SANTA
MARTA

FUNDACION
PÚBLICA
PARRACONCA

15.058.527,35
9.903.471,11

13.283.273,35
9.214.810,11

716.405,00
349.050,00

1.058.849,00
339.611,00

259.619,00
2.666.384,00

259.469,00
2.642.384,00

0,00
0,00

150,00
24.000,00

14.793.709,00
1.341.914,00
40.500,00
1.198.626,00

14.696.483,00
1.341.914,00
36.500,00
1.198.476,00

75.572,00
0,00
0,00
0,00

21.654,00
0,00
4.000,00
150,00

45.262.750,46

42.673.309,46 1.141.027,00

1.448.414,00

TOTAL

AYUNTAMIENTO

HOSPITAL
ASILO
SANTA
MARTA

FUNDACION
PÚBLICA
PARRACONCA

7.473.000,00
5.324.350,00
12.349.995,00
6.224.419,00
386.205,56

7.473.000,00
5.324.350,00
11.693.425,00
4.599.356,00
361.000,00

0,00
0,00
640.600,00
268.100,00
10.205,56

0,00
0,00
15.970,00
1.356.963,00
15.000,00

72.121,44

0,00

72.121,44

0,00

631.200,00
24.040,00
12.777.419,46

631.200,00
24.040,00
12.777.419,46

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45.262.750,46

42.883.790,46

991.027,00

1.387.933,00

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha jurisdicción, esto es,
ante la Sala de dicho carácter del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Villajoyosa, 18 de diciembre de 2003.
El Concejal de Hacienda, Isidro Cantó Cano.
*0330254*

