
42 N.º 234
2-X-2014

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
Anunci de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa 
sobre aprovació definitiva de la taxa per la instal.lació 
de caixers automàtics en les fatxades dels inmobles amb 
accés directe des de la via pública.

ANUNCI
Salvador Femenia Peiró, alcalde de l'Ajuntament L´Alqueria de la 
Comtessa (València),
FA SABER: Que no havent-se presentat reclamacions contra l'acord 
provisional de sessió plenària de 31 de juliol del 2014 de modificació 
de la taxa per la instal•lació de caixers automàtics en les fatxades dels 
immobles amb accés directe des de la via pública, així com 
d'instal•lacions mòbils semblants utilitzables, segons anunci d'exposició 
pública de l'expedient inserit en el BOP núm. núm. 194, de data 16 
d'agost del 2014, s'eleva a definitiu i es procedix a la publicació del 
text integre de l'ordenança fiscal aprovada definitivament.
Contra el present Acord, es podrà interposar pels interessats recurs 
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir 
de l'endemà al de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de 
la província, davant del Tribunal Superior de Justícia de València.
Tot això de conformitat amb el que establixen els arts. 17 i 19 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de juny, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
“ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
INSTAL•LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS EN LES FATXA-
DES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA 
PÚBLICA, AIXÍ COM PER L'ÚS D'INSTAL•LACIONS MÒBILS 
SEMBLANTS UTILITZABLES DES DE LA VIA PÚBLICA.
Article 1. Fonament i Naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la 
Constitució, així com 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 disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes locals, en relació amb el que dis-
posa l'article 20 del mateix Text Legal, este Ajuntament establix la 
Taxa per Instal•lació de Caixers Automàtics en les fatxades dels 
immobles amb accés directe des de la via pública, així com per l'ús 
d'instal•lacions mòbils semblants utilitzables des de la via pública.
Article 2. Fet Imposable
1.- Constituïx el fet imposable de la Taxa l'aprofitament especial del 
domini públic que comporta la instal•lació per les entitats bancàries 
de caixers automàtics i la resta d'aparells que se servixen les entitats 
financeres per a prestar els seus servicis en les fatxades dels immo-
bles, amb accés directe des de la via pública, així com per qualsevol 
instal•lació mòbil semblant utilitzable des de la via pública.
2.- L'obligació de contribuir naix per l'atorgament de la concessió de 
la llicència administrativa o des que es realitze l'aprofitament si es 
fera sense la corresponent llicència.
Article 3. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius d'esta Taxa les persones físiques o jurídiques 
i les entitats que s'assenyalen en l'article 35.4 de la Llei General 
Tributària al favor de les quals s'atorguen les llicències o els que es 
beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense l'oportuna auto-
rització i en tot cas, l'entitat financera titular.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris 
dels edificis o locals on s'ubiquen els aparells, caixers i instal•lacions 
mòbils objecte d'esta taxa.
Article 4. Quota tributària
La quota tributària de la Taxa regulada en esta Ordenança serà el 
resultat d'aplicar la tarifa següent:
1. Caixers automàtics en les fatxades dels immobles amb accés di-
recte des de la via pública: 350 euros/any.
2. Qualsevol instal•lació mòbil utilitzable des de la via pública: 50€/
dia.
Article 5. Exempcions
No es concediran exempció ni cap bonificació.
Article 6. Normes de gestió
1.- Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments 
regulats en esta Ordenança hauran de sol•licitar prèviament la co-

rresponent llicència per a la seua instal•lació, i formular declaració 
en què conste la ubicació de l'aprofitament.
2.- Els servicis tècnics d'este Ajuntament comprovaran les declara-
cions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions 
quan procedisca.
3.- Una vegada concedida la llicència o es procedisca a l'aprofitament 
encara sense haver-se atorgat aquella, l'Ajuntament girarà la liqui-
dació tributària que corresponga, sense que este fet pressupose la 
concessió de cap llicència.
4.- L'aprofitament s'entendrà prorrogat mentres no es presente la 
baixa degudament justificada per l'interessat. Amb este fi el subjectes 
passius hauran de presentar l'oportuna declaració en el termini d'un 
mes següent a aquell en què es retire la instal•lació. Junt amb la 
declaració, el subjecte passiu haurà d'acompanyar la llicència expe-
dida per l'Ajuntament per a suprimir físicament l'aparell. La presen-
tació de la baixa produirà efectes a partir del primer dia del trimestre 
natural següent al de l'efectiva retirada del caixer automàtic.
Siga quina siga la causa que s'al•legue en contra, la no presentació 
de la baixa amb les especificacions anteriors, determinarà l'obligació 
de continuar abonant la taxa.
Article 7. Període Impositiu i Meritació
1.- El període impositiu comprendrà l'any natural.
2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la De-
positería Municipal o on establira l'Ajuntament.
Este ingrés tindrà caràcter de Deposite previ, de conformitat amb el 
que disposa l'article 26.1. a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, quedant elevat a definitiu al concedir-se la llicència 
corresponent.
3.- En els successius exercicis, la Taxa es liquidarà per l'Ajuntament 
que notificarà al subjecte passiu el lloc, forma i termini per a proce-
dir al seu pagament.
Articule 8. 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 a cada cas, 
caldrà ajustar-se al que disposa la llei general tributària.
DISPOSICIONS FINALS
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el 
Butlletí Oficial de la província, romanent en vigor fins a la seua 
derogació o modificació expresses.” 
L'Alqueria de la Comtessa, a 22 de setembre de 2014.—L'alcalde, 
Salvador Femenía Peiró.
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