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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 

CAPITOL I 
 
Art. 1. L'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un 
tribut real i directe autoritzat per l'art. 60.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, que es 
regularà per allò que s'ha disposat en els articles del 105 al 111 de dita Llei i per les 
Normes de la present Ordenança. 
 
CAPITOL II. FET IMPOSABLE 
 
Art. 2 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els 
terrenys de naturalesa urbana situats en el terme municipal de Corbera i que es posen 
de manifest com a conseqüència de la transmissió de la seua propietat per qualsevol 
títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini 
sobre els referits béns. 
 
 2. El títol a què es refereix l'apartat anterior serà tot fet, acte o negoci jurídic, qualsevol 
que siga la seua forma, que origine un canvi del subjecte titular de les facultats 
dominicals de disposició o aprofitament sobre un terreny, siga pel Ministeri de la Llei, per 
actes mortis - causa o inter-vius, a títol onerós o gratuït. 
 
Art. 3. Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana, de conformitat amb 
allò que s'ha previst en la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes locals i  el Text Refós 
de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació 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'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic i els 
ocupats per construccions de naturalesa urbana; els terrenys que es fraccionen en 
contra d'allò que s'ha disposat en la legislació agrària sempre que tal fraccionament 
desvirtue el seu ús agrari, i sense que això represente cap alteració de la seua 
naturalesa rústica. També es consideraran urbans els terrenys que tinguen la seua 
ordenació consolidada per ocupar l'edificació al menys dos terceres parts dels espais 
aptes per a la mateixa segons l'ordenació que el planejament general establisca. 

Així mateix, els que en execució del planejament arriben a disposar efectivament 
dels mateixos elements d'urbanització a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Art. 4. No estarà subjecte aquest impost: 
          - L'increment de valor que experimenten els terrenys per períodes de temps 
inferiors a un any. 
          - L'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la consideració 
de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 
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Art. 5. 1. De conformitat amb allò que s'ha establert en la Llei 29/1991 de 16 de 
desembre, no es meritarà l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana 
derivades de les operacions de fusió o escissió portades a cap per entitats residents a 
Espanya, o quan intervinguen en elles entitats residents en diferents països, sempre que 
així ho acorde l'Ajuntament Ple. 
          2. En la posterior transmissió dels mencionats terrenys s'entendrà que el nombre 
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput 
a causa de la transmissió derivada de dites operacions. 
          3. No obstant això, si els béns que la transmissió va donar lloc a la referida 
bonificació foren venuts dins dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, 
l'import de dita bonificació haurà de ser satisfeta l'Ajuntament, sense perjudici de 
l'Impost que corresponga per la citada venta. 
          4.Tal obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a 
conseqüència de l'operació de fusió o escissió. 
 
CAPITOL III. EXEMPCIONS 
 
Art. 6. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifesten com a 
conseqüència dels actes següents: 
a) Les aportacions de béns i drets  realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que en el seu  favor i en pagament d'elles es verifiquen i les transmissions 
que es facen als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
b) La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud. 
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 
matrimonial. 
Art. 7. Estan exempts d’aquest impost, igualment, els increments de valor corresponents 
quan la condició del subjecte passiu recaiga sobre les següents persones o entitats: 
a) L'estat i els seus Organismes autònoms de caràcter administratiu. 
b) La Comunitat Autònoma Valenciana i els seus Organismes autònoms de caràcter 
administratiu. 
c) La província de València i els seus OO.AA. De caràcter administratiu. 
d) El municipi de Corbera i altres entitats locals integrades o en les quals s'integre dit 
municipi i els seus Organismes autònoms de caràcter administratiu. 
e) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o benèfic - docents. 
f) Les entitats Gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Montepíus constituïdes 
conforme a allò que s'ha previst en la Llei 33/1984 de 2 d'agost. 
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'haja reconegut l'exempció en Tractats o 
Convenis Internacionals. 
h) Els titulars de concessions administratives que puguen revertir respecte dels seus 
terrenys afectats. 
i) La Cruz Roja Espanyola. 
  
Art. 8. Excepte en els supòsits contemplats en els dos articles anteriors, no es 
concediran altres exempcions o bonificacions que les que, en qualsevol cas, puguen ser 
establertes per precepte legal que resulte d'obligada aplicació. 
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CAPITOL IV. SUBJECTES PASSIUS 
 
Art. 9. Tindran la consideració de subjectes passius d’aquest impost: 
 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals per 
gaudir limitadors de domini, a títol lucratiu, l'adquirent del terreny o la persona a favor de 
la qual es constituïsca o transmeta el dret real que es tracte. 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals per 
gaudir limitadors de domini, a títol onerós, el que transmeta el terreny o la persona que 
constituïsca o transmeta el dret real que es tracte. 
 
CAPITOL V. BASE IMPOSABLE  
 
Secció Primera 
 
Art. 10. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment real de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i 
experimentada al llarg del període transcorregut des de l'adquisició del terreny o del dret 
pel que transmet amb un màxim de vint anys. 
 
Art. 11. 1. Per a determinar l'import de l'increment real que es refereix l'article anterior 
s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació. Estimat conforme a la 
secció segona d’aquest capítol, el percentatge que s'indica seguidament, segons la 
duració del període impositiu: 
 
PERÍODE %  
        
Període d'1 fins a 5 anys 2.4  
Període de 5 fins a 10 anys  2.5  
Període de 10 fins a 15 anys  2.5  
Període de 15 fins a 20 anys  2.5  
       
2. A efectes de determinar el període de temps en què es genere l'increment de valor, 
es prendran només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior 
adquisició del terreny que es tracte o de la constitució o transmissió igualment anterior 
d'un dret real de gaudi limitador de del seu domini i la data en què es produïsca el fet 
imposable d’aquest Impost, sense que es tinguen en consideració les fraccions d'un 
any. 
 
Art. 12. Quan el terreny haguera sigut adquirit pel trasmitent per quotes o porcions en 
dates diferents, es considerarà tantes bases imposables com a dates d'adquisició, 
establint-se cada base en la següent forma: 
 

a) Es distribuirà el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida 
en cada data. 
b) A cada part proporcional s'aplicarà el percentatge d'increment corresponent al 
període respectiu de generació de l'increment de valor. 
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Secció Segona. 
 
Art. 13.  
 
1. El valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment de la meritació serà el que 
tinguen fixat en dit moment a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, prescindint-ne, 
per tant, del valor, en el seu cas, de les construccions. Per a l'aplicació concreta 
d’aquesta norma, haurà de tenir-se present: 
 

a) Que en les transmissions de parts indivises de terrenys o edificis, el seu valor 
serà proporcional a la porció o quota transmesa. 
b) Que en les transmissions de pisos o locals en règim de propietat horitzontal, el 
seu valor serà l'específic del sòl que cada finca o local tinguera fixat en l'Impost 
sobre Béns Immobles, i si no ho tinguera encara fixat, el seu valor s'estimarà 
proporcional a la quota de copropietat que tinguen atribuïda en el valor de 
l'immoble i els seus elements comuns. 
 

2. En els supòsits d'expropiació forçosa, s'estimarà com a valor la part del preu just 
corresponent al terreny. 
 
Art. 14. En la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, el 
seu valor vindrà determinat per un percentatge del valor del terreny estimat segons 
l'article anterior, que es fixarà conforme a les regles següents: 
 

a) Els drets d'usdefruit i superfície temporals es calcularan a raó del 2 per 100 per 
cada any de duració, sense excedir del 70 per 100. 
b) Els drets d'usdefruit i superfície vitalicis s'estimaran en un 70 per 100 quan 
l'usufructuari tinguera menys de vint anys, minorant eixe percentatge a mesura 
que augmente l'edat, a raó d'un 1 per 100 menys per cada any més, amb el límit 
mínim del 10 per100. 
c) El dret de nuda propietat es computarà per la diferència fins a 100 del 
percentatge atribuït al dret d'usdefruit segons les regles precedents. 
d) Quan es transmeta un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats 
en les lletres a) i b) i en l'art.15, s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al 
temps de dita transmissió. 
e) Els drets d'ús i habitació es computaran al 75 per 100 del valor del dret 
d'usdefruit. 
f ) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un 
edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar 
l'existència d'una dret real de superfície, s'aplicarà el mòdul de proporcionalitat 
fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el percentatge que resulte 
d'establir la proporció entre la superfície  o volum de les plantes a construir en vol 
o en subsòl i la total superfície o volum edificat una vegada construïdes aquelles. 

 
Art.15 
  
L'usdefruit o dret de superfície constituït en favor de persona jurídica per termini 
superior a trenta anys o per temps indeterminat, es considerarà transmissió de plena 
propietat subjecta condició resolutòria, i el seu valor per tant, serà igual al 100 per 100 
del valor del terreny. 
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Art.16  
 
En les substitucions fideïcomissàries, al morir el fideicomitent, la  determinació del valor 
atribuïble a l'hereu fiduciari es farà per les normes d'usdefruit vitalici; de la mateixa 
manera es procedirà a l'entrar en possessió dels béns, en el seu cas, cada u dels 
successius fiduciaris i només es liquidarà la transmissió de la plena propietat quan la 
successió tinga lloc a favor de l'hereu fideïcomissari. 
 
Art.17 
 
En el cens enfiteútic, el seu valor es fixarà per diferència entre el valor del terreny i el 
resultat de capitalitzar una anualitat de pensió al tipus pactat en l'escriptura o, en el seu 
defecte, a l'interés bàsic del Banc d'Espanya. 
 
CAPITOL VI 
 
QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Art. 18.  
 
La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable o, en el seu cas, 
bases imposables, el tipus del 26 per 100. 
 
CAPITOL VII 
 
SECCIÓ PRIMERA.MERITACIÓ De l'IMPOST 
 
Art. 19 

 
1. L'impost s’esdevindrà: 
 
a) Quan es transmeta la propietat de terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, inter - vius 
o mortis - causa, 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.           
 
2. Als efectes d'allò que s'ha disposat en l'apartat anterior, es considerarà com a data 
de transmissió: 
 

a) En els actes o contractes inter-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 un funcionari públic per raó del seu ofici. 
b) En les transmissions per causa de mort, la de la mort del causant. 
c) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació i pagament. 
d) En les subhastes judicials, administratius o notarials es prendrà 
excepcionalment la data de la interlocutòria o providència aprovant la rematada si 
en el mateix queda constància de l'entrega de l'immoble. En qualsevol un altre 
cas, s'estarà  a la data del document públic. 
e) En el cas d'adjudicació de solars que s'efectuen per entitats urbanístiques a 
favor de titulars de drets o unitats d'aprofitament distint dels propietaris 
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originàriament aportants dels terrenys, la de protocol·lització de l'acta de 
reparcel·lació. 
f) En el cas d'adjudicació de solars que s'efectuen per entitats urbanístiques a 
favor de titulars de drets o unitats d'aprofitament distint dels propietaris 
originàriament aportants dels terrenys, la de protocol·lització de l'acta de 
reparcel·lació. 

 
Art. 20 
 
1. 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  dit 
acte o contracte no li haguera produït efectes lucratius i que reclame la devolució en el 
termini de 5 anys des que la resolució va quedar ferm, entenent-se que existix efecte 
lucratiu quan no es justifique que els interessats haja d'efectuar les recíproques 
devolucions a què se es referix l'article 1295 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'impost, no hi haurà lloc a cap 
devolució. 
 
2. 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. Com tal mutu acord s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple 
aplanament a la demanda. 
 
3. En els actes o contractes en què mitjance alguna condició, la seua qualificació es 
farà amb arreglament a 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 des de després, a reserva, quan la condició es complisca, 
de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat 1 anterior. 
 
 
SECCIÓ SEGONA. PERÍODE IMPOSITIU 
 
Art. 21.  
 
El període d'imposició és el temps durant el qual el terreny pertany a un mateix 
propietari o el temps durant el qual una persona és titular d'un dret real de gaudi 
limitador del domini, i es computarà a partir de la transmissió immediata anterior del 
terreny o del dret real de gaudi o des de la data de la constitució d'este últim, qualsevol 
que siga la seua data, sempre que haja tingut lloc dins dels últims 20 anys. Si dita data 
fóra més remota, el període d'imposició es limitarà a 20 anys. 
 
Art. 22. En el supòsit de transmissió de terrenys que hagen sigut adjudicats en una 
reparcel·lació, es prendrà com a data inicial del període impositiu la de l'adquisició dels 
terrenys aportats a la reparcel·lació. 
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Art. 23. En les adquisicions d'immobles en l'exercici del dret de retracte legal, es 
considerarà com a data d'iniciació del període impositiu la que es va prendre o va 
haver de prenguera com tal en la transmissió verificada a favor del retret. 
 
CAPITOL VIII 
 
GESTIÓ DE l'IMPOST 
 
Secció Primera. Obligacions materials i Formals 
 
Art. 24.  
 
1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar segons model determinat per 
l'Ajuntament, els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la 
liquidació corresponent i posterior ingrés directe o autoliquidació en la Tresoreria 
Municipal o en on establira l'Excm. Ajuntament. 
 
A estos efectes la declaració-autoliquidació deurà ser presentada en els terminis 
arreplegats en l'apartat següent del present article. 
 
2. Dita declaració 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-vius el termini serà de 30 dies hàbils. 
b) Quan es tracte d'actes mortis-causa, el termini serà de 6 mesos, prorrogables 
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 

 
3. A la declaració o declaració-liquidació s'acompanyaran els documents en què 
consten els actes o contractes que determinen la imposició. 
 
4.  Quan es tracte: 
  
a) d'actes inter - vius simultàniament a la presentació de la declaració-autoliquidació a 
què es referix l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de 
l'Impost resultant de la mateixa. 
 
Esta autoliquidació, tindrà la consideració de liquidació provisional en tant que per 
l'Ajuntament no es comprove que la mateixa s'ha efectuat mitjançant l'aplicació 
correcta de les normes reguladores de l'Impost i sense que puguen atribuir-se valors, 
bases o quotes diferents de la resultant de dites normes. 
 
b) D'actes mortis - causa, en el termini previst en l'apartat 2a, els obligats al pagament 
de l'Impost, presentaran la declaració autoliquidació i la documentació acreditativa en 
la que es basa la mateixa. 
 
Art. 25  
 
Quan el subjecte passiu considere que la transmissió o, en el seu cas, la constitució del 
dret real de gaudi verificada ha de declarar-se exempta o no subjecta o que ha de ser 
objecte d'algun dels beneficis tributaris legalment previstos, presentarà declaració 
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davant de l'Administració Tributària Municipal dins dels terminis assenyalats en l'article 
anterior, segons el cas, acompanyada del document en què conste l'acte o contracte 
originador de la transmissió i aquell en què fonamente el seu dret. Si  l'Administració 
Tributària Municipal considera improcedent l'exempció o bonificació al·legades, 
practicarà liquidació definitiva que notificarà a l'interessat. 
 
Art. 26 
 
L'Administració municipal podrà requerir a les persones interessades per que aporten 
en el termini de 30 dies, prorrogables per termini d'altres 15, a petició de l'interessat, 
altres documents que estime necessaris per a portar a efecte la liquidació definitiva de 
l'impost, incorrent, els qui no atenguen els requeriments formulats dins de tals terminis, 
en les infraccions i sancions tributàries corresponents, en quant dits documents foren 
necessaris per a comprovar la declaració  i establir de forma definitiva la liquidació. Si 
tals documents només constituïxen el mitjà de provar circumstàncies al·legades per 
l'interessat en benefici exclusiu el mateix, l'incompliment del requeriment determinarà la 
pràctica de la liquidació definitiva, fent cas omís de les circumstàncies al·legades i no 
justificades. 
 
Art. 27 
 
Les liquidacions de l'impost es notificaran integrament als subjectes passius amb 
indicació del termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents. 
 
 
 
 
 
Art. 28.  
 
1. Amb independència d'allò que s'ha disposat en els articles precedents, estan 
igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització  del fet imposable, en els 
mateixos terminis que els subjectes passius: 
 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 9 d'esta ordenança, 
sempre que s'hagen produït per negoci jurídic inter- vius, el donant o la persona 
que constituïsca o transmeta el dret real que es tracte. 
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de dit article 9, l'adquirent o la 
persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real que es tracte. 

 
2. La comunicació contindrà com a mínim les dades següents: Lloc i notari autoritzen-te 
de l'escriptura; número de protocol d'esta i data de la mateixa; nom i cognoms o raó 
social del transmeten-te; D.N.I. D'este,  i el seu domicili; nom i cognoms i domicili del 
representant, en el seu cas, situació de l'immoble; participació adquirida i quota de 
copropietat si es tracta de finca en règim de divisió horitzontal. 
  
Art. 29.  
 
1. Així mateix, segons allò que s'ha establit en l'article 111.7 de la Llei 39 /88, els 
notaris estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada 
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trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el 
trimestre anterior, en els que es continguen els 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. Les relacions o 
índexs citats contindran com a mínim les dades assenyalades en el número dos de 
l'article anterior i, a més a més, el nom i cognoms de l'adquirent, la seua  D.N.I. I el seu 
domicili. 
          
2. Allò que s'ha previngut en este article s'entén sense perjuí del deure general de 
col·laboració establit en la Llei General Tributària. 
 
Secció Segona. Infraccions i Sancions 
 
Art. 30 
 
En tot el relatiu a la qualificació de 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. 
 
Art. 31 
 
No obstant això l'anterior, constituïxen supòsits específics d'infraccions simples en este 
impost: 
 

a) Presentar la declaració assenyalada en l'article 24 de l'Ordenança fora del 
termini establit en dit precepte, sense que haguera mitjançat requeriment de 
l'Administració. 
b) La falta de comunicació a l'Administració municipal del canvi de domicili fiscal 
declarat en el seu cas. 
c) El no atendre en els terminis assenyalats els requeriments formats a l'empara 
de l'article 26 de la present Ordenança. 

 
Art. 32  
 
Constituïxen infraccions greus les següents conductes: 
 

a) Deixar d'ingressar, dins dels terminis assenyalats, la totalitat o part del deute 
tributari, dels pagaments  a compte o fraccionat. 
b) Gaudir o obtindre indegudament  beneficis fiscals, exempcions,  desgravacions 
o devolucions. 
c) Presentar la declaració a què es referix a l'article 24, a requeriment de 
l'Administració, en tot cas, quan la declaració fóra falsa o inexacta per prendre 
com a base documents falsos o alterats a fi de quantificar un deute inferior a la 
realment meritada. 
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Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

Art. 33  
 
1. Les infraccions tributàries seran sancionades: 
 

a) Les simples amb multa pecuniària de 30 euros. 
b) Les greus amb multa pecuniària proporcional del mig al triple de la quantia del 
deute tributari.. 

 
2. Seran exigibles interessos de demora pel temps transcorregut entre la finalització del 
període voluntari  de pagament i el dia en què se sancionen les infraccions. 
 
3. La imposició de sancions no impedirà en cap cas la liquidació i cobrament de les 
quotes meritades no prescrites. 
 
4.Totes les sancions previstes en el número 1 anterior, seran imposades per 
l'Administració municipal amb ocasió dels requeriments i liquidacions que siguen 
procedents, i sent-los d'aplicació allò que s'ha disposat en els arts. 77 i ss. de la Llei 
General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
  
A la data de començament d'aplicació d'esta Ordenança quedarà derogada l'aprovada 
per l'Ajuntament Ple en Sessió de 30 de novembre de 1990, sense perjuí del dret de la 
Hisenda Municipal a exigir, conforme a la mateixa, els deutes meritats amb anterioritat. 
  
DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en Sessió de data entrarà en 
vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1999, una vegada 
practicada la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Pàgina 11




