
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

OT06 Ordenança fiscal reguladora de les taxes per reconeiximent de finques

 v 2013.12.17

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
RECONEIXEMENT DE FINQUES

Article 1. Fent ús de les atribucions concedides per l’article 57 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,  l’Ajuntament  de Xilxes  establix  l’exacció  de taxes  per  l’activitat  Municipal  en el
reconeixement,  inspecció  i  estudi  de  finques  i  establiments  particulars,  que  es  regularà
d’acord amb els preceptes de l’indicat Reial Decret Legislatiu i la present Ordenança.

Article  2. La  taxa  es  meritarà  en  el  moment  de  la  realització  de  l’activitat,  establint-se
l’exigència del seu depòsit d’acord amb:

1. Quan el servici siga prestat a petició de part interessada, en el moment de formular la
sol·licitud.

2. Quan siga necessari per a la tramitació d’expedients, amb l’acte privat o públic que
constituïsca l’inici del procediment.

En  especial  es  fixa  la  sol·licitud  de  llicències  d’edificació  en  la  zona  definida  com  de
Protecció Arqueològica del de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, el
depòsit previ en el moment de presentar el projecte i la correlativa petició.

Article  3. Estan  obligats  al  pagament  en  concepte  de  contribuents  els  peticionaris  dels
servicis, sent substitut el propietari de l’immoble.

Article 4. 

1. Reconeixement de finques o emissió d’informe arqueològic, per cada 
parcel·la dins de la zona arqueològica: ..............................................................58,50 €

2. Reconeixement i inspecció d’establiments, diferent de la pròpia del procediment de 
llicència d’obertura d'establiment, per cada edifici, Instal·lació o local:............67,00 € 

3. Per reconeixement de finques, a instància de particulars o que hagen de 
produir efectes en expedients municipals, per metre quadrat:..............................0,20 €

4. Per actuacions en delimitacions, a instància de particulars o que hagen de 
produir efecte en expedients municipals:............................................................58,50 €

Article 5. La present Ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2003 i continuarà vigent fins
que l’Ajuntament acorde la seua modificació o derogació. 

A Chilches/Xilxes, a 28 de novembre de 2002. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- Esta  Ordenança,  que  consta  de  cinc  articles,  va  ser  aprovada  pel  Ple  de
l’Ajuntament en sessió ordinària, ha sigut objecte de modificació per acord plenari de data 30
d’octubre de 2003, acord plenari de data 28 d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de
2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord
plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari de 29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28
d’octubre de 2010, acord plenari de 27 d'octubre de 2011, acord plenari de 25 d'octubre de 2012 i
acord  plenari  de  31  d'octubre  de  2013.  A  Chilches/Xilxes,  a  31 d’octubre  de  2013.  EL
SECRETARI,
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