
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSPECCIÓ DE 
VEHICLES, CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, 
ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES I ALTRES APARELLS ANÀLEGS. 

 
Article 1.- Fonament i origen. 
Aquest Ajuntament, conforme a allò autoritzat per l’article 106 de la  Llei 7/1985 de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i d’acord amb allò previst en l’article 
58 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
la taxa per inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, 
muntacàrregues i altres aparells o instal·lacions anàlogues, que es regularà per la present 
Ordenança, redactada conforme a allò dispost en els articles 20 a 27 de la Llei 39/1988 
citada.  
 
Article 2.- Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable d’aquest tribut l’acció inspectora municipal tendent a 
comprovar el perfecte estat de conservació i funcionament dels aparells i elements 
referits, així com la inspecció d’establiments industrials i comercials per tal de 
comprovar les seues condicions de seguretat, salubritat i higiene. 

2. Estan subjectes a inspecció: 
a) Els establiments industrials i comercials i qualsevol altre que estiguera obert al 

públic. 
b) Tota classe d’aparells, motors i instal·lacions, d’ús industrial i comercial. 
c) Tota classe d’aparells, motors i instal·lacions, dedicats al servei general i col·lectiu 

de qualsevol immoble destinat a habitatges. 
 
Article 3.- Meritació. 
L’obligació de contribuir naixerà com a conseqüència de l’efectiva prestació del servei 
d’inspecció per tècnics municipals.  
 
Article 4.- Subjectes passius. 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques 
i jurídiques, així com les herències jacents, comunitats de béns i demés entitats que 
mancant de personalitat jurídica, constitueixquen una unitat econòmica o un patrimoni 
separat, susceptible d’imposició, que siguen propietàries o posseïdores dels béns i 
instal·lacions o titulars dels establiments objecte d’incoació. 
 
Article 5.- Responsables.  

1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries establertes en 
aquesta Ordenança tota persona causant o col·laboradora en la realització d’una 
infracció tributària. En els supòsits de declaració consolidada, totes les societats 
integrants del grup seran responsables solidàries de les infraccions comeses en aquesta 
règim de tributació. 

2. Els coparticipants o cotitulars de les herències jacents, comunitats de béns i demés 
entitats que, mancant de personalitat jurídica, constitueixquen una unitat econòmica o 
un patrimoni separat susceptible d’imposició, respondran solidàriament i en proporció a 
les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.  

3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions simples i de la totalitat del deute 
tributari en cas d’infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els 
administradors d’aquelles que no realitzen els actes necessaris de la seua incumbència, 
per al compliment de les obligacions tributàries infringides, consentiren en 



l’incompliment per aquells que depenen d’ells o adopten acords que feren possibles les 
infraccions. Tanmateix aquestos administradors respondran subsidiàriament de les 
obligacions tributàries que estiguen pendents de complimentar-se per les persones 
jurídiques que hagen cessat en les seues activitats.  

4. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, quan per negligència o mala fe no realitzen les 
gestions necessàries per al total compliment de les obligacions tributàries reportades 
amb anterioritat a dites situacions i que siguen imputables als respectius subjectes 
passius.  
 
Article 6.- Base imposable i liquidable.  
Es prendrà com a base del present tribut: 
a) En els supòsits d’instal·lacions de motors, la seua potència mesurada en C.V. 
b) Tractant-se de transformadors, el nombre de quilovats. 
c) Respecte a les calderes de vapor i aigua calenta, la superfície d’escalfament 

d’aquestes. 
d) Els ascensors o muntacàrregues, el nombre de parades de la seua instal·lació. 
e) Per escales mòbils i ascensors continus, el nombres de plantes o pisos que serveixen. 
f) Per a altres instal·lacions, la unitat a inspeccionar.  
g) Pel que fa a la inspecció d’establiments, el lloguer anual satisfet pel local objecte 

d’inspecció, o l’1 per cent del valor cadastral d’aquest en els supòsits de no satisfer-se 
lloguer o que aquesta siga inferior a dit valor cadastral en el percentatge fixat.   

 
Article 7.- Quota tributària. 
Les quotes anuals a aplicar seran les següents: 
Tarifa primera.- Pel serve i d’inspecció d’establiments industrials o comercials i altres 
oberts al públic, el tipus a aplicar sobre la base de gravamen determinada segons 
l’article anterior, serà del 1 per cent. 
Les quotes resultants per aplicació d’aquesta tarifa primera, són independents i 
compatibles amb les que es liquiden pels elements gravats per la tarifa segona, que estan 
instal·lats en els mateixos establiments.  
Tarifa segona.- Pel servei d’inspecció de tota classe d’aparells, motors i instal·lacions. 
Epígraf primer. Motors elèctrics, de gas, vapor, etc.  
                Pessetes 
Fins 2 C.V. ....................................................................................... 500 
Més de 2 C.V. fins 6.......................................................................... 500 
Més de 6 C.V fins 12......................................................................... 500 
Més de 12 C.V. fins 25...................................................................... 500 
Més de 25 C.V. fins 50...................................................................... 500 
Per cada C.V. més que pase de 50.................................................... 500 
 
Les quotes resultants per l’aplicació d’aquest epígraf són independents i compatibles 
amb les que puguen resultar pels elements gravats per altres conceptes de les tarifes 
d’aquesta Ordenança. 
 
Epígraf segon. Transformadors: 
                                                                                                      Pessetes 
Fins 15 quilovats............................................................................... 500 
Més de 15 quilovats fins 50.............................................................. 500 
Més de 50 quilovats fins 75.............................................................. 500 



Més de 75 quilovats fins 100............................................................ 500 
Més de 100 quilovats fins 150.......................................................... 500 
Més de 150 quilovats fins 250.......................................................... 500 
Per cada quilovat que passe de 250................................................... 500 
 
Epígraf tercer. Calderes de vapor i aigua calenta: 
                                                                                                        Pessetes 
Fins 5 m2 de superfície..................................................................... 500 
Més de 5 m2 fins 20 m2.................................................................... 500 
Més de 20 m2 de superfície.............................................................. 500 
 
Epígraf quart. Ascensors, muntacàrregues: 
 
Per cada parada de la seua instal·lació o unitat..................................... - 
 
Epígraf cinquè. Escales mòbils i ascensors continus o de torn: 
Per cada planta o piso que serveixquen. 
 
Epígraf sisè. Instal·lacions: 
                                                                                                       Pessetes 
Equips de soldar elèctrics de fins 5 Kw............................................ 500 
Equips de soldar elèctrics de més de 5 fins 10 Kw........................... 500 
Equips de soldar elèctrics de més de 10 fins 15 Kw......................... 500 
Equips de soldar elèctrics per cada Kw. més.................................... 500 
 
Article 8.- Exempcions, reduccions i demés beneficis legalment aplicables.  
De conformitat amb allò dispost en l’article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, no es 
reconeix cap benefici tributari, excepte a l’Estat, Comunitat Autònoma i província a que 
pertany aquest Ajuntament, i aquells que siguen conseqüència d’allò establert en tractats 
o acords internacionals. 
 
Article 9.- Terminis i forma de declaració i ingressos. 
Totes les persones obligades al pagament d’aquest tribut, hauran de presentar en el 
termini de 30 dies en l’Administració Municipal, declaració dels aparells i elements a 
que es refereix l’article 2 d’aquesta Ordenança, mitjançant escrit dirigit al senyor 
president de la Corporació.  Transcorregut dit termini sense haver-se presentat la 
declaració, l’Administració Municipal, sense perjudici de les sancions que pertoquen, 
efectuarà d’ofici l’alta en la corresponent matrícula del tribut.  
 
Article 10.- 
El tribut es recaptarà anualment en els terminis assenyalats en el Reglament General de 
Recaptació per als tributs de notificació col·lectiva i periòdica, excepte que per a un 
exercici en concret el Ple Municipal dispose altra cosa. Per excepció la liquidació 
corresponent a l’alta inicial en la matrícula s’ingressarà en els terminis indicats en el 
citat Reglament per als ingressos directes.  
 
Article 11. Normes de gestió. 

1. El tribut es considerarà degut simultàniament a la prestació del servei i la seua 
liquidació i recaptació es durà a l’efecte per les oficines municipals en base a les dades 
que reben dels tècnics inspectors.  



2. La prestació del servei es realitzarà amb la periodicitat que determinen les 
Ordenances de Policia, però la meritació tindrà caràcter anual, per la qual cosa, 
qualsevol altra inspecció que practiquen els tècnics municipals d’ofici o per denúnc ia, 
no implicarà el deute de cap taxa, excepte que en el supòsit de denúncia, el resultat de la 
inspecció confirme el fet denunciat.  

3. Tampoc meritaran cap taxa les inspeccions practicades als establiments, elements o 
béns objecte d’aquesta Ordenança durant l’exercici en el que s’haja satisfet, 
respectivament, la taxa per llicència de construccions i obres o per llicència d’obertura 
d’establiments.  
 
Article 12.-  

1. L’Administració municipal farà el cens i efectuarà les modificacions que 
procedeixquen per altes, baixes i modificacions dels establiments, béns i instal·lacions 
objecte de la inspecció. 

2. En els supòsits que al efectuar-se les inspeccions i es comproven elements o béns 
que han sofert alteració o l’existència d’altres, si en un i altre cas s’han dut a terme 
aquestes operacions sense l’oportuna llicència municipal, els interessats vindran 
obligats al pagament del tribut que corresponga per aplicació d’aquesta Ordenança, 
sense perjudici de la sanció corresponent per haver-se dut a terme les modificacions o 
instal·lacions sense la necessària llicència municipal. 
 
Article 13.- 

1. El fet de la inspecció i el seu resultat haurà de ser reflectit documentalment pel 
tècnic inspector, i a l’efecte estendrà per triplicat les oportunes actes de reconeixement i 
inspecció, i lliurarà un d’aquestos exemplars al subjecte passiu o al seu representant, 
altre el remetrà a la dependència municipal encarregada de la gestió fiscal de la taxa i el 
tercer quedarà en poder de l’oficina tècnica, com a justificant del servei prestat.  

2. El titular dels béns o elements objecte d’inspecció o el seu representant tindran 
obligació de conservar l’exemplar de l’acta d’inspecció i d’exhibir- la a requeriment dels 
agents de l’autoritat municipal. 
 
Article 14.- Infraccions i sancions tributàries.  
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, a més d’allò 
previst en aquesta Ordenança, s’estarà a allò dispost en els articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària i demés normativa aplicable.  
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província, entrarà en vigor, amb efectes de l’1 de gener de 1990, 
continuant la seua vigència fins que s’acorde la seua modificació o derogació.  
 
 
 
 


