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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DE SERVIS URBANÍSTICS I COL·LABORACIÓ EN EL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DAVANT EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL I 

COOPERACIÓ TRIBUTÀRIA. 
 

Article 1º.- Fonament i natura.- 

         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 en els articles 15 al 19 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,  este Ajuntament estableix la Taxa per la 
prestació de servei urbanístics i col·laboració en el compliment de les obligacions 
tributàries davant el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, les quals 
normes atenen al que prevé l'article 57 de l’esmentada llei. 

 
Article 2º.- Fet impossable. 
         Constitueix el fet impossable de la prestació de servei urbanístics i 

col·laboració en el compliment de les obligacions tributàries davant el Centre de 
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària la prestació del servei de recollida i 
tramitació dels expedients d'alta en el IBI Urbana per obra nova, ampliació, reforma o 
rehabilitació, demolició, agregació, agrupació, segregació o divisió, divisió horitzontal 
o altres similars (mitjançant els models 902N i 903N) que es tramiten bé a instància 
de part o be d'ofici. 
 

Article 3º.- Subjectes Passius. 
Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributaria, que formulen les 
declaracions d'alteració de bens immobles de naturalesa urbana. 

 
Article 4º.- Responsables. 

1) Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte 
passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 
38.1 i 39 de la Llei General Tributaria. 

 
2) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 

síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i 
entitats en general, en el suposat i amb l'abast que senyala l'article 40 de 
la Llei General Tributaria. 

 
Article 5º.- Quota Tributaria. 
La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per unitat urbana: 
  
Declaració d'alteració de bens immobles QUOTA 
 
Variacions per documents 902N o 903N         7.400 pessetes. (44,47 €) 
Variacions detectades d'ofici                          6.800 pessetes. (40,87 €)  
Venda d'impresos                                              100 pessetes. ( 0,60  €)  
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Article 6º.- Període impositiu i normes de gestió. 
Es devenga la Taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en que 

s'inicie la prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció 
obligatòria del servei, quan es formule la corresponent declaració d'alteració de bens 
immobles de naturalesa urbana mitjançant els models 902N i 903N. Per tant, no es 
tramitarà cap declaració d'alteració de bens immobles de naturalesa urbana si no 
s'aporta justificant d'haver realitzat l'ingrés corresponent en els comptes de 
l'Ajuntament de La Llosa de Ranes. 

 
En el supòsit de tramitació d'altes d'oficis la liquidació aprovada per la taxa es 

notificarà a l'interessat donant-li un termini per a realitzar l'ingrés de la quota 
resultant de conformitat el que estableix l'article 20 del Reglament General de 
Recaptació. 
 

Artícle 7º.- Infraccions i Sancions. 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de las 

sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que disposa en 
els articles 178 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 romanent en vigor fins a la seua 
modificació o derogació expressa. 

 
 

 

 
Data aprovació Ordenança: Ple 9/03/2001 (BOP Nª 142 DEL 16/VI/2001) 
 
 
 

 
 


