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ESBORRANY  EN  EXTRACTE  DE  L'ACTA  DE  LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2015

A la ciutat de Borriana, el 29 d'octubre de 2015, es reuneixen a la sala de sessions de
la casa consistorial de l'Ajuntament de Borriana, assistits per la secretària general, Sra.
Iluminada Blay Fornas, i  amb la presència de la Sra. interventora, Sra. M. Carmen
González Bellés, els senyors i senyores següents:

ALCALDESSA
SRA. MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR (PSOE)

TINENTS D'ALCALDE
1r. SR. VICENT GRANEL CABEDO (Compromís)
2n. SR. CRISTOFER DEL MORAL ESPINOSA (Se Puede Burriana)
3r. SR. VICENTE APARISI JUAN (PSOE)
4t. SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)

REGIDORS
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. INMACULADA CARDA ISACH (Compromís) 
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ENRIQUE SAFONT MELCHOR (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (CIBUR)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (CIBUR)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)

ABSENTS
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 13 hores i 05 minuts, i es
passa a continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- DESIGNACIÓ, SI ESCAU, DELS DIES AMB CARÀCTER DE FESTA LOCAL PER
A 2016 (G10503/2015) (Àrea I. Neg. I)

1

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es



v29.10.2015

Magnífic Ajuntament de Borriana

La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Municipal Permanent d'Interior,
Recursos Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:

“Vista la proposta formulada pel regidor delegat d'Interior, Personal i Seguretat, i de
conformitat amb la comunicació remesa pel director territorial d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, Secció de Regulació Laboral, de la Conselleria
d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball,  de  30  de  setembre
d'enguany (registre  entrada núm.  12866,  de  5  d'octubre),  i  a  fi  de  complir  el  que
disposa l'article 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, referent a la designació
de dos dies de l'any 2016 amb caràcter de festa local.

De  conformitat  amb  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Interior,  Recursos
Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament proposa els dies següents:

El dia 3 de febrer, festivitat de Sant Blai

El dia 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de la Misericòrdia.”

En relació amb el fons de l'assumpte, no es produeixen intervencions.

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

2.-  SOL·LICITUD,  SI  ESCAU,  DE  FRACCIONAMENT  PER  A  LA  DEVOLUCIÓ
DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA EN LA PARTICIPACIÓ DE TRIBUTS
DE L'ESTAT DE L'EXERCICI 2013 (G10783/2015) (Àrea Econòmica. Intervenció) 

La  Secretaria  dóna  compte  del  dictamen  de  la  Comissió  Municipal  Permanent
d'Hisenda i Comptes, del següent tenor literal:

“L'Oficina de Coordinació Financera amb les Entitats Locals ha presentat les dades
corresponents  a  la  liquidació  definitiva  de  la  participació  en  tributs  de  l'Estat  de
l'exercici 2013 que, pel que fa a l'Ajuntament de Borriana, presenta un saldo a favor de
l'Estat de 445.833,96 €.

El reintegrament dels saldos que resulten a càrrec de les entitats locals en la liquidació
definitiva  de  la  participació  en  tributs  de  l'Estat  corresponent  a  l'any  2013  pot
fraccionar-se  en  un  període  de  10  anys,  exceptuant  el  règim  de  reintegraments
aplicable  amb caràcter  general  i  contingut  en la  Llei  de  pressupostos  generals  de
l'Estat per a l'any 2015.

L'aplicació de l'excepció recollida en l'apartat 1 anterior requereix la presentació de la
sol·licitud  per  part  de  les  entitats  locals,  que  ha  de  ser  aprovada  pel  Ple  de  la
corporació  local  i  ha  de  ser  remesa  per  l'interventor  o  el  secretari  interventor  al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de mitjans telemàtics i amb
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firma electrònica amb anterioritat a l'1 de novembre de 2015.

En cas que les entitats locals no presenten la sol·licitud en el  termini  anteriorment
esmentat, se'ls aplicaran els reintegraments d'acord amb el règim general establit en la
Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015, regularitzant amb càrrec a
l'entrega  a  compte  del  mes  de  novembre  els  reintegraments  que  s'hauria  hagut
d'aplicar en l'entrega corresponent al mes d'octubre.

Per  a  usar  aquest  procediment  especial,  és  necessari  que  ho  sol·licite  el  nostre
Ajuntament i acredite el compliment dels requisits continguts en l'esmentat Reial decret
llei, que en conjunt són anàlegs als establits per al reintegrament de les liquidacions
negatives de 2008 i 2009: haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat
d'entitats integrants de la corporació local corresponents a l'exercici immediatament
anterior, que es preveja complir en data 31 de desembre de 2015 l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, el límit de deute públic establit en els articles 51 i 53 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i que el període mitjà de pagament no supere en
més de 30 dies el termini màxim establit en la normativa de mesures de lluita contra la
morositat  en  les  operacions  comercials.  La  presentació  de la  sol·licitud  ha de ser
aprovada pel Ple de la corporació local i ha de ser remesa per part de l'interventor al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a través de mitjans telemàtics i amb
firma electrònica amb anterioritat a l'1 de novembre de 2015, de manera que s'iniciarà
l'aplicació efectiva d'aquest règim especial en l'entrega per anticipat de la participació
en tributs de l'Estat del mes de gener de l'any 2016.

Per  això,  vist  l'informe emés per  la  Intervenció Municipal,  es proposa al  Ple de la
corporació,  vist  el  dictamen  favorable  per  unanimitat  de  la  Comissió  Informativa
d'Hisenda, l'adopció de l'acord següent:

ÚNIC.- Sol·licitar, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el fraccionament
en  deu  anys  del  saldo  deutor  a  favor  de  l'Estat  de  445.883,96  €  de  la  liquidació
definitiva de la participació en tributs de l'Estat de l'exercici 2013.”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Rius (una).

Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació, els vint membres presents hi
presten unànime aprovació, i així ho declara l'Alcaldia Presidència.

3.- MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ, SI ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS PER
A LA SEUA ENTRADA EN VIGOR L'1 DE GENER DE 2016 (G11057/2015) (Àrea
Econòmica. Intervenció) 

La Secretaria dóna compte de proposta d'Alcaldia, del següent tenor literal:

“Examinada la memòria de la regidora delegada d'Hisenda amb vista a la conveniència
de  modificació  de  l'Ordenança  fiscal  general  de  gestió,  recaptació  i  inspecció,
Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  béns  immobles,  de  l'impost  sobre
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vehicles de tracció mecànica, de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per prestació de
serveis de gestió de residus, de la taxa expedició de documents administratius i de la
taxa per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres i reserves per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, així com de supressió de la taxa
per prestació del servei de publicitat en el butlletí d'informació municipal, per a la seua
entrada en vigor el dia 1 de gener de l'any 2016.

Vistos  els  preceptius  informes  emesos  per  la  Intervenció  Municipal,  així  com  el
dictamen  favorable  per  majoria  de  la  Comissió  Municipal  Permanent  d'Hisenda  i
Comptes.

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que disposen els art. 22.2.e, 47.2.h, 49 i
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 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, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i
inspecció,  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  béns  immobles,  de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per
prestació  de  serveis  de  gestió  de  residus,  de  la  taxa  expedició  de  documents
administratius  i  de  la  taxa  per  entrades  de  vehicles  o  carruatges  a  través  de  les
voreres i reserves per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies,  per a la
seua  entrada  en  vigor  el  dia  1  de  gener  de  l'any  2016,  segons  la  proposta  de
modificació que s'adjunta com a annex 1 al present acord, de manera que queden
redactats els articles d'aquestes en la forma que s'expressa.

SEGON.- Suprimir la  taxa  per  prestació  del  servei  de  publicitat  en  el  butlletí
d'informació municipal, amb la derogació de la seua Ordenança fiscal reguladora, amb
efecte des del dia 1 de gener de 2016.

TERCER.- Sotmetre el present acord a exposició pública durant el termini de 30 dies,
mitjançant  anunci  en  el  tauler  d'edictes  d'aquest  Ajuntament,  i  publicar  l'anunci
d'exposició en el  Butlletí Oficial de la Província, així com en un dels diaris de major
difusió  de la  província.  Durant  l'esmentat  termini  les  persones  interessades poden
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes, d'acord amb
l'article 17 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

QUART.- Entendre definitivament adoptat el present acord, sense necessitat de nou
acord plenari, de conformitat amb el que estableix l'article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004,  en  cas  que  no  es  presentara  cap  reclamació  durant  l'exposició  pública
d'aquest, i publicar-se en aquest cas en el  Butlletí Oficial de la Província el text del
present  acord,  en compliment del  que preveu l'article assenyalat,  amb l'entrada en
vigor de les esmentades modificacions d'ordenances el dia 1 de gener de 2016.
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CINQUÉ.- Contra el present acord de modificació d'ordenances fiscals pot interposar-
se, de conformitat amb el que disposa l'art. 19.1 del text refós de la Llei reguladora de
les  hisendes  locals,  recurs  contenciós  administratiu  davant  de  la  sala  d'aquesta
jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini
de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la publicació de l'acord i del text de
les  ordenances  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  sense  perjudici  que  puga
interposar-se'n qualsevol altre que s'estime procedent.

ANNEX 1

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL GENERAL  DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ  DELS  INGRESSOS  DE  DRET  PÚBLIC  DE  L'AJUNTAMENT  DE
BORRIANA

“Article 5.- Interpretació 

1.- Les normes tributàries s'han d'interpretar d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de
l'article 3 del Codi Civil. 
2.- Fins que siguen definits per l'ordenament tributari, els termes emprats en les seues
normes s'han d'entendre d'acord amb el seu sentit jurídic, tècnic o usual, segons siga
procedent. 
3.-  En  l'àmbit  de  les  competències  d'aquesta  corporació,  la  facultat  de  dictar
disposicions interpretatives o aclaridores de les ordenances fiscals correspon de forma
exclusiva a la Regidoria delegada d'Hisenda. 
4.- No s'admet l'analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit
del fet imposable o el de les exempcions o bonificacions tributàries. 

Article 6.- Conflicte en l'aplicació de la norma tributària 

1.-  S'entén  que  hi  ha  conflicte  en  l'aplicació  de  la  norma  tributària  quan  s'evite
totalment o parcialment la realització del fet imposable o es minore la base o el deute
tributari mitjançant actes o negocis en què concórreguen les circumstàncies següents: 
a) Que, individualment considerats o en el seu conjunt, siguen notòriament artificiosos
o impropis per a la consecució del resultat obtingut. 
b) Que de la seua utilització no resulten efectes jurídics o econòmics rellevants, distints
de l'estalvi fiscal i dels efectes que s'hagueren obtingut amb els actes o negocis usuals
o propis. 
2.- Perquè l'Administració tributària puga declarar el conflicte en l'aplicació de la norma
tributària, és necessari un informe previ favorable de la Comissió Consultiva a què es
refereix l'article 159 de la Llei 58/2003. 
3.- En les liquidacions que es realitzen com a resultat del que disposa aquest article,
s'ha d'exigir  el tribut  aplicant la norma que haguera correspost als actes o negocis
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usuals  o  propis  o  eliminant  els  avantatges  fiscals  obtinguts,  i  s'han  de  liquidar
interessos de demora. 

Article 26.- Còmput del termini de prescripció

1. El termini de prescripció es comença a computar, en els diferents supòsits previstos
per l'article anterior, de la manera següent: 

a)  El  dret  de  l'Ajuntament  a  determinar  el  deute  tributari  mitjançant  la  liquidació
corresponent,  des de l'endemà d'aquell  en què acabe el  termini per a presentar la
corresponent declaració o autoliquidació. 
En els tributs de cobrament periòdic per rebut, quan per a determinar el deute tributari
mitjançant  l'oportuna  liquidació  no  siga  necessària  la  presentació  de  declaració  o
autoliquidació, el termini de prescripció ha de començar el dia de meritació del tribut.

b) El dret per a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats, des
de l'endemà de la data en què acabe el termini de pagament en període voluntari,
sense perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article. 

c)  El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,  les
devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des de
l'endemà d'aquell en què finalitze el termini per a sol·licitar la devolució; o, en defecte
de termini, des de l'endemà d'aquell en què la devolució es va poder sol·licitar; des de
l'endemà de la data en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà de la
finalització del termini per a presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va realitzar
dins d'aquest termini; o des de l'endemà d'aquell en què siga ferma la sentència o
resolució  administrativa  que  declare  totalment  o  parcialment  improcedent  l'acte
impugnat. 

d)  El  dret  a  obtenir  les  devolucions  derivades  de la  normativa  de  cada tribut,  les
devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des de
l'endemà  d'aquell  en  què  finalitzen  els  terminis  per  a  efectuar  les  devolucions
derivades de la normativa de cada tribut, o des de l'endemà de la data de notificació
de l'acord de reconeixement del dret a percebre la devolució o el reemborsament del
cost de les garanties. 

2.  El  termini  de  prescripció  per  a  exigir  l'obligació  de  pagament  als  responsables
solidaris s'inicia des de l'endemà de la finalització del termini de pagament en període
voluntari  del  deutor  principal.  En  cas  dels  responsables  solidaris,  el  termini  de
prescripció s'inicia en el moment en què concórreguen els fets que constituïsquen el
pressupost de la responsabilitat. En cas dels responsables subsidiaris, el termini de
prescripció  s'inicia  des  de  la  data  de  notificació  de  l'última  actuació  recaptadora
practicada al deutor principal o a qualsevol dels responsables solidaris.

Article 27.- Interrupció dels terminis de prescripció
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1.  El  termini  de prescripció del  dret  de l'Ajuntament  a determinar  el  deute tributari
mitjançant la liquidació corresponent s'ha d'interrompre per les accions següents: 

a) Per qualsevol acció de l'Administració tributària, realitzada amb coneixement formal
de  l'obligat  tributari,  conduent  al  reconeixement,  regularització,  comprovació,
inspecció,  assegurament  i  liquidació  de  tots  o  part  dels  elements  de  l'obligació
tributària que siga procedent, encara que l'acció s'adrece inicialment a una obligació
tributària distinta com a conseqüència de la incorrecta declaració de l'obligat tributari.

b)  Per  la  interposició  de  reclamacions  o  recursos  de  qualsevol  classe,  per  les
actuacions realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el curs de les
esmentades reclamacions o recursos, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció
penal o per la presentació de denúncia davant del Ministeri Fiscal,  així  com per la
recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordene la paralització del
procediment administratiu en curs.

c)  Per  qualsevol  actuació  fefaent  de  l'obligat  tributari  conduent  a  la  liquidació  o
autoliquidació del deute tributari.

2.  El  termini  de prescripció del  dret  de l'Ajuntament  per  a exigir  el  pagament  dels
deutes tributaris liquidats i autoliquidats s'ha d'interrompre per les accions següents: 

a) Per qualsevol acció de l'Administració tributària, realitzada amb coneixement formal
de l'obligat tributari, dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tributari.

b)  Per  la  interposició  de  reclamacions  o  recursos  de  qualsevol  classe,  per  les
actuacions realitzades amb coneixement formal de la persona obligada en el curs de
les esmentades reclamacions o recursos, per la declaració del concurs del deutor o
per l'exercici d'accions civils o penals dirigides al cobrament del deute tributari,  així
com per la recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordene la
paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari conduent al pagament o extinció
del deute tributari.

3.  El  termini  de  prescripció  del  dret  a  sol·licitar  les  devolucions  derivades  de  la
normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del
cost de les garanties s'ha d'interrompre per les accions següents: 

a)  Per qualsevol actuació fefaent  de l'obligat  tributari  que pretenga la devolució,  el
reemborsament o la rectificació de la seua autoliquidació.

b) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol
classe.
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4. El termini de prescripció del dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa
de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les
garanties s'ha d'interrompre per les accions següents: 

a) Per qualsevol acció de l'Administració tributària dirigida a efectuar la devolució o el
reemborsament.

b) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari per la qual exigisca el pagament
de la devolució o el reemborsament.

c) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de qualsevol
classe.

5. Produïda la interrupció, s'ha d'iniciar novament el còmput del termini de prescripció
a partir de la data d'interrupció, excepte en el que estableix l'apartat següent. 

6. Quan el termini de prescripció s'haguera interromput per la interposició del recurs
davant  de  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa,  per  l'exercici  d'accions  civils  o
penals, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció competent o la presentació de
denúncia davant del Ministeri Fiscal o per la recepció d'una comunicació judicial de
paralització del  procediment,  el  còmput del termini  de prescripció s'inicia novament
quan l'Administració tributària reba la notificació de la resolució ferma que pose fi al
procés judicial o que alce la paralització, o quan es reba la notificació del Ministeri
Fiscal tornant l'expedient.

Quan  el  termini  de  prescripció  s'haguera  interromput  per  la  declaració  de
concurs del deutor, el còmput s'inicia novament quan adquirisca fermesa la resolució
judicial  de  conclusió  del  concurs.  Si  s'haguera  aprovat  un  conveni,  el  termini  de
prescripció  s'inicia  novament  en  el  moment  de  la  seua  aprovació  per  als  deutes
tributaris no sotmesos a aquest. Respecte dels deutes tributaris sotmesos al conveni
concursal, el còmput del termini de prescripció s'inicia novament quan aquells resulten
exigibles al deutor.

El que disposa aquest apartat no és aplicable al termini de prescripció del dret
de l'Administració tributària per a exigir  el  pagament quan no s'haguera acordat  la
suspensió en via contenciosa administrativa. 

7.  Interromput  el  termini  de prescripció  per  a un obligat  tributari,  l'esmentat  efecte
s'estén  a  tots  els  altres  obligats,  inclosos  els  responsables.  No  obstant  això,  si
l'obligació és mancomunada i només es reclama a un dels obligats tributaris la part
que li correspon, el termini no s'interromp per als altres.

Si  hi  haguera  diversos  deutes  liquidats  a  càrrec  d'un  mateix  obligat  al
pagament, la interrupció de la prescripció només afecta el deute a què es referisca.

La suspensió del termini de prescripció contingut en la lletra b de l'article 66
d'aquesta Llei, per litigi, concurs o altres causes legals, respecte del deutor principal o
d'algun  dels  responsables,  causa  el  mateix  efecte  en  relació  amb  la  resta  dels
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subjectes solidàriament obligats al pagament, ja siguen altres responsables o el mateix
deutor principal,  sense perjudici  que puguen continuar enfront  d'ells les accions de
cobrament que siguen procedents.

Article 28. Extensió i efectes de la prescripció

1. La prescripció guanyada aprofita per igual a tots els obligats al pagament del deute,
a excepció del que disposa l'apartat 7 de l'article anterior.
2. La prescripció s'ha d'aplicar d'ofici,  fins i tot en els casos en què s'haja pagat el
deute tributari, sense necessitat que la invoque o exceptue l'obligat tributari.
3. La prescripció guanyada extingeix el deute tributari.
4.  Les  obligacions  formals  vinculades  a  altres  obligacions  tributàries  de  l'obligat
tributari únicament poden exigir-se mentre no haja expirat el termini de prescripció del
dret per a determinar aquestes últimes.

Article 30. Compensació d'ofici

1. L'Administració tributària municipal ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que
es troben en període executiu. L'extinció del deute tributari es produeix en el moment
d'inici del període executiu o quan es complisquen els requisits exigits pels deutes i els
crèdits, si aquest moment fóra posterior. L'acord de compensació declara l'extinció.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que cal ingressar i tornar que resulten de l'execució de la resolució a què
es refereixen els articles 225.3 i 239.7 de la LGT.
2. Així mateix, durant el termini d'ingrés en període voluntari s'han de compensar d'ofici
les quantitats que cal ingressar i  retornar que resulten d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o d'una nova liquidació per haver estat anul·lada una
altra d'anterior per resolució administrativa o judicial.
3. Els deutes tributaris vençuts, líquids i exigibles a favor de l'Ajuntament de Borriana,
quan el deutor siga un ens de dret públic, han de ser compensables d'ofici una vegada
transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari.

Article 68.- Aprovació de padrons

1.- Els padrons han de ser emesos pel Departament d'Informàtica, i correspon a la
Secció de Rendes de la Intervenció Municipal la formació, manteniment i verificació
d'aquests. 
2.- L'aprovació dels padrons és competència de l'Alcaldia Presidència.
3.- La comptabilització del reconeixement de drets té lloc una vegada haja recaigut
l'acord referit en l'apartat anterior.
4.- En cap cas s'ha d'expedir a tercers llistats informàtics de dades contingudes en
padrons, ni s'ha de procedir a la cessió a través de mitjans informàtics de la informació
en aquests continguts.
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Article 69 - Calendari fiscal

1.- Amb caràcter  general,  s'estableix  que  els  períodes  per  a  pagar  els  tributs  de
caràcter periòdic que es detallen són els següents:

A) PRIMER PERÍODE: del 15 de març al 5 de juny
- taxes urbanes (gestió de residus i guals) 
- impost sobre vehicles de tracció mecànica

B) SEGON PERÍODE: del 15 de juliol al 5 d'octubre
-  impost sobre  béns  immobles  (urbana,  característiques  especials  i  

rústica)
- impost sobre activitats econòmiques

 
2.- Les variacions en els períodes de pagament ressenyats en el punt anterior han de
ser  aprovades per  l'Alcaldia Presidència,  i  no  se n'admet  la  pròrroga llevat  que hi
concórreguen circumstàncies excepcionals.

3.- Si es modificara el període de cobrament dels tributs de caràcter periòdic, no és
necessari notificar individualment aquesta circumstància als subjectes passius.

Article 70.- Exposició pública

1.- Aprovats  els  padrons  de  cada  període de cobrament,  l'Alcaldia  Presidència  ha
d'ordenar  la  seua  exposició  al  públic  mitjançant  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en un els diaris de major difusió de la
província.
Amb caràcter general, han de ser exposats a les oficines municipals abans d'iniciar-se
els respectius períodes de cobrament i per un període de quinze dies comptadors de la
publicació en el BOP de l'anunci definit en l'apartat anterior.
 
2.- Les quotes i la resta d'elements tributaris, per tal com no constitueixen altes en els
respectius  registres,  sinó  que  fan  referència  a  un  fet  imposable  ja  notificat
individualment al subjecte passiu, han de notificar-se col·lectivament, a l'empara del
que preveu la Llei general tributària.
 
3.-  Contra  l'exposició  pública  dels  padrons,  i  de  les  liquidacions  en  aquests
incorporades, es pot interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
en el termini d'un mes comptador de l'endemà de la data de finalització de l'exposició
pública.

Article 73.- Pràctica de liquidacions

1.- En  els  termes  regulats  en  les  ordenances  fiscals,  i  mitjançant  aplicació  dels
respectius tipus impositius, s'han de practicar liquidacions d'ingrés directe quan, no
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havent-se establit l'autoliquidació, l'Ajuntament coneix de l'existència de fet imposable
dels tributs següents:

a) Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
b) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
c) Contribucions especials.
d) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.

2.- Les liquidacions a què es refereix el  punt  anterior  han de ser practicades pels
negociats de Rústica i Urbana i Rendes i Exaccions i fiscalitzades per la Intervenció.

3.- L'aprovació de les liquidacions competeix a l'Alcaldia Presidència, a l'efecte de la
qual cosa s'ha d'elaborar una relació resum dels elements tributaris, en la qual ha de
constar la nota de la Intervenció.

4.- La comptabilització del reconeixement de drets té lloc una vegada haja recaigut
l'acord d'aprovació referit en el punt anterior.

5.- Per raons d'eficiència i economia, les liquidacions, ja siguen d'ingrés directe o de
gestió per padró, l'import de deute tributari de les quals siga inferior a 6 euros, no s'han
de practicar, llevat que ho sol·licite la persona interessada o siga necessària la seua
liquidació amb vista a la tramitació d'autoritzacions o llicències municipals.

Article 82.- Conflicte en l'aplicació de la norma tributària

1. S'entén que hi ha conflicte en l'aplicació de la norma tributària quan s'evite totalment
o parcialment la realització del fet imposable o es reduïsca la base o el deute tributari
mitjançant  actes o negocis  que siguen notòriament  artificiosos o impropis  per  a la
consecució  del  resultat  obtingut  i  dels  quals  no  resulten  altres  efectes  jurídics  o
econòmics distints de l'estalvi fiscal i  dels efectes que s'hagueren obtingut amb els
actes o negocis usuals o propis.

2. Quan la inspecció estime que hi poden concórrer les circumstàncies assenyalades
per a la declaració del conflicte, ho ha de comunicar a la persona interessada a fi que
en  el  termini  de  15 dies  presente  al·legacions i  aporte  o  propose  les  proves  que
considere adequades. 
Rebudes les al·legacions i practicades les proves, s'ha de tramitar l'expedient d'acord
amb el que estableix la Llei general tributària. 

Article 109.- Criteris generals de concessió

1. Els criteris generals de concessió d'ajornament/fraccionament són:
a) Els  deutes d'import  inferior  a 1.000 euros poden ajornar-se/fraccionar-se per un
període màxim de dotze mesos.
b) El pagament dels deutes d'import comprés entre 1.000 euros i 6.000 euros pot ser
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ajornat/fraccionat fins a 18 mesos.
c) El pagament dels deutes d'import comprés entre 6.001 euros i 20.000 euros pot ser
ajornat/fraccionat fins a 24 mesos.
2. En casos molt qualificats i excepcionals, en funció de la capacitat de pagament de la
persona obligada i sempre que l'import del deute supere la xifra de 20.000 €, poden
concedir-se ajornaments/fraccionaments per un període de fins a tres anys.
3.  Només excepcionalment  s'ha de concedir  ajornament/fraccionament  dels  deutes
l'import del qual siga inferior a 500 euros, o per períodes més llargs que els enumerats
en el punt anterior.
4.  En  la  concessió  d'ajornaments/fraccionaments,  s'ha  de  requerir  que  la  persona
sol·licitant domicilie el pagament dels successius terminis/fraccions.
5. Es pot sol·licitar l'ajornament/fraccionament quan el deute es trobe en una fase del
procediment recaptatori anterior a la trava efectiva dels béns del deutor.
6. L'import mínim de la fracció periòdica determinada no ha de ser mai inferior a 50 €.

Article 111.- Resolució

1. La resolució ha d'adoptar-se en el termini de sis mesos comptadors del dia en què
la  sol·licitud  d'ajornament/fraccionament  va  tenir  entrada  en  el  registre  de  l'òrgan
competent per a resoldre. Transcorregut l'esmentat termini sense que haja recaigut
una resolució, les persones interessades poden considerar desestimada la sol·licitud
per a deduir enfront de la denegació presumpta el corresponent recurs o esperar la
resolució expressa.

La resolució s'ha de notificar amb les prevencions següents:
a) Si fóra aprovatòria,  ha d'aportar-se la garantia,  si escau, en el termini de

quinze dies següents al de la notificació de l'acord de concessió, que està condicionat
a la seua prestació; ha d'incloure el càlcul dels interessos de demora i advertir de les
conseqüències que es produiran en cas de falta de pagament, d'acord amb el que
disposa l'article 42; i que transcorregut l'esmentat termini sense formalitzar la garantia
s'iniciarà  o  reprendrà  el  període  executiu  per  la  totalitat  del  dèbit  no  ingressat.  El
venciment dels terminis ha de portar, amb caràcter general, data del 5 o 20 del mes a
què es refereix i el primer s'ha d'assenyalar de manera que abans del seu venciment
puga formalitzar la corresponent garantia.

b)  Si fóra denegatòria i  s'haguera sol·licitat  l'ajornament o fraccionament en
període voluntari, amb l'advertència que el deute ha de pagar-se dins del termini que
reste de període voluntari.  Si haguera transcorregut el període voluntari,  la persona
obligada al pagament ha d'ingressar el deute, juntament amb els interessos meritats
en el termini comprés des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 de
l'esmentat mes o fins al dia 5 del mes següent, depenent que l'esmentada resolució es
notifique  entre  els  dies  1  i  15  o  entre  el  16  i  últim  del  mes,  respectivament.
Transcorregut  el  termini  sense que s'haguera realitzat  l'ingrés  del  deute,  s'inicia  el
període executiu.

c) En cas que durant la vigència d'aquest ajornament/fraccionament, la persona
obligada al  pagament resultara creditora de la hisenda local,  els esmentats crèdits
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s'han d'afectar al pagament del deute ajornat/fraccionat,  i  s'entén que des d'aquest
moment es formula l'oportuna sol·licitud de compensació perquè tinga els seus efectes
quan hi concórreguen crèdits i dèbits.

d)  En  qualsevol  moment,  la  persona  interessada  pot  realitzar  ingressos
complementaris als establits en l'acord de concessió del fraccionament o previs a la
data concedida en l'acord de fraccionament,  els  quals  han de ser  automàticament
imputats, per la Tresoreria Municipal, a l'import del deute amb el càlcul dels interessos
corresponents fins a la data d'ingrés.

e) Les modificacions de les condicions dels acords d'ajornament/fraccionament
com a conseqüència de nous canvis normatius (en els tipus d'interés aplicables) o
amortitzacions parcials, han de ser aplicades directament per la Tresoreria Municipal
sense necessitat de nou acord, efectuant les operacions i tràmits procedents per a la
seua deguda aplicació i  actualització, remetent a la persona interessada la situació
financera en què ha de quedar l'acord inicial una vegada aplicades les modificacions.

2.  La  concessió  i  denegació  d'ajornaments  i  fraccionaments  de  pagament  és
competència de l'Alcaldia Presidència.

3. Contra la resolució denegatòria de l'ajornament o fraccionament de pagament, pot
interposar-se recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local, en el termini
d'un mes comptador des del dia de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la denegació d'aquest recurs pot interposar-se recurs contenciós administratiu.

Article 115.- Garanties

1. Quan l'import del deute que se sol·licita ajornar o fraccionar és superior a 30.000
euros, és necessari constituir  garantia que referme el compliment de l'obligació. La
garantia ha de cobrir  l'import del principal i  dels interessos de demora que genere
l'ajornament, més un 25 per cent de la suma d'ambdues partides.
2. S'accepten les garanties següents:

a) Aval solidari d'entitats de dipòsit, societat de garantia recíproca o certificat
d'assegurança de caució que cobrisca l'import de l'apartat anterior. S'ha de facilitar un
model d'aval establit a aquest efecte i que ha d'estar degudament intervingut o validat
per la Secretaria Municipal.

b) L'acceptació d'altres garanties diferents de l'anterior ha de ser apreciada per
la Tresoreria Municipal.
3. La garantia ha d'aportar-se en el termini de quinze dies següents al de la notificació
de l'acord de concessió. Transcorregut aquest termini  sense formalitzar la garantia,
s'ha  d'exigir  immediatament  per  la  via  de  constrenyiment  el  deute  amb  els  seus
interessos  i  el  recàrrec  de  constrenyiment,  sempre  que  haja  conclòs  el  període
reglamentari d'ingrés. Si l'ajornament o fraccionament s'haguera sol·licitat en període
executiu, s'ha de continuar el procediment de constrenyiment.
4. Quan es presente una sol·licitud d'ajornament o fraccionament en període voluntari,
sense  acompanyar  el  compromís  d'entitat  solvent  de  refermar  el  deute  i  es  trobe
pendent de resolució en la data de finalització del període de pagament voluntari, el
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tresorer  pot  ordenar  la  retenció  cautelar  dels  pagaments  que  l'Ajuntament  haja
d'efectuar al deutor.  Si el deute ajornat és superior a 30.000 euros, pot ordenar-se
l'anotació  d'embargament  preventiu  de  béns  del  deutor  en  els  registres  públics
corresponents.

Article 146.- Recurs de reposició 

1.- Contra els actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció, així com d'imposició
de sancions tributàries, dictats per l'Administració tributària municipal, pot interposar-se
recurs de reposició. 
2.-  El  recurs  de  reposició  s'ha  d'interposar  en  el  termini  d'un  mes  comptador  de
l'endemà de la notificació de l'acte impugnat, des de l'endemà de la data de finalització
de l'exposició pública dels padrons o des de l'endemà d'aquell en què es produïsquen
els efectes del silenci administratiu. 
3.- El recurs de reposició es regeix pel que disposa l'apartat 2 de l'article 14 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, així com el Reial decret 520/2005, de 13 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, general
tributària, en matèria de revisió en via administrativa.”

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES

 “ARTICLE 9

1. Tenen dret a una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'impost
els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a
aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprén des del període impositiu
següent  a  aquell  en  què  s'inicien  les  obres  fins  al  posterior  al  de  la  terminació
d'aquestes,  sempre  que  durant  aquest  temps  es  realitzen  obres  d'urbanització  o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.

Les persones interessades que sol·liciten l'aplicació de la present bonificació
han d'acreditar juntament amb la sol·licitud:

a) Que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció
o promoció immobiliària, la qual cosa s'ha de fer mitjançant presentació dels estatuts
de la societat.

b)  Que l'immoble respecte al  qual se sol·licita la bonificació no
forma part de l'immobilitzat de l'empresa, la qual cosa s'ha de fer mitjançant certificació
de l'administrador de la societat o presentació de l'últim balanç presentat davant de
l'Agència Tributària a l'efecte de l'impost sobre societats.

c) Que la sol·licitud s'efectua abans de l'inici de les obres.
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2. Els habitatges de protecció oficial han de gaudir d'una bonificació del 50
per  100  durant  el  termini  de  tres  anys,  comptadors  des  de  l'any  següent  al  de
l'atorgament de la qualificació definitiva.

La bonificació s'ha de concedir a sol·licitud de la persona interessada, la qual
pot  efectuar-se  en  qualsevol  moment  anterior  a  la  terminació  dels  tres  períodes
impositius de duració d'aquesta, i  ha de produir  efectes, si  escau, des del període
impositiu següent a aquell en què se sol·licite.

3. S'estableix una bonificació de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells
subjectes passius  que tenen la  condició  de titulars  de família  nombrosa,  aplicable
únicament sobre l'immoble en què consten empadronats tots els membres d'aquesta, i
d'acord amb els percentatges següents:

- famílies nombroses de categoria general: 50 %
- famílies nombroses de categoria especial: 75 %

Aquesta bonificació ha d'instar-se cada any dins del termini comprés entre l'1
de gener i el 31 de març, i produeix efectes exclusivament per a l'impost sobre béns
immobles de l'exercici en què se sol·licita, sempre que es reunisquen les condicions de
família nombrosa en la data de meritació de l'impost anual i que la unitat familiar no
obtinga  rendes  de qualsevol  naturalesa  superiors  a  l'import  obtingut  de  multiplicar
l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) anual vigent en el moment de la
meritació per 1,25 i pel nombre de membres que integren l'esmentada unitat. En cas
que qualsevol dels membres de la unitat fóra discapacitat o estiguera incapacitat per a
treballar d'acord amb la normativa reguladora del règim de les famílies nombroses,
s'ha de computar respecte a aquest, a l'efecte de determinació del límit de rendes, el
doble  de  l'IPREM.  Per  al  cas  de  liquidacions  d'alta  en  l'impost  pot  sol·licitar-se
l'aplicació  de la  bonificació  definida anteriorment  dins  del  termini  per  a formular  el
recurs de reposició.

4. Tenen dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns
rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes
establits en la normativa reguladora del règim fiscal de les cooperatives.

5. Pot concedir-se una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de
l'impost a favor d'immobles en què s'exercisquen activitats econòmiques que siguen
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.
Correspon  l'esmentada declaració  al  Ple  de  la  corporació  i  s'ha  d'acordar,  amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. 

6.  Quan  en  una  mateixa  liquidació  concórrega  l'aplicació  de  dues  o  més
bonificacions, s'han d'aplicar totes aquestes de forma successiva i de major a menor.
Si, com a resultat de l'anterior, la quota líquida obtinguda fóra inferior a 6 euros, no
s'ha d'exigir deute tributari.

ARTICLE 13
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1. El tipus de gravamen quan es tracte de béns de naturalesa urbana ha de
ser el 0,7272 per cent. 

2. El tipus de gravamen quan es tracte de béns de naturalesa rústica ha de
ser el 0,3 per cent.

3.  El  tipus  de  gravamen aplicable  als  béns  immobles  de  característiques
especials ha de ser el 0,90 per cent, excepte per al grup c definit en l'apartat seté de
l'article 2 de la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari (‘autopistes,
carreteres i túnels de peatge’), el tipus de gravamen del qual es fixa en l'1,3 per cent.”

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

“ARTICLE 9. Bonificacions

1. Gaudeixen d'una bonificació del 100% de la quota de l'impost els vehicles
històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys i no siguen camions,
autobusos o vehicles semblants afectes a activitats comercials i empresarials.

L'antiguitat del vehicle s'ha de comptar a partir de la data de la seua fabricació.
Si  aquesta  no  es  coneguera,  s'ha  de  prendre  com  a  tal  la  de  la  seua  primera
matriculació o, a falta d'això, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar
de fabricar.

2. Gaudeixen de les següents bonificacions durant els 4 primers anys des de la
data de la seua matriculació, en atenció a la classe de carburant o les característiques
dels motors i la seua incidència en el medi ambient, els vehicles que s'enquadren en
els supòsits següents:

- vehicles amb motor elèctric: 75% 

- vehicles amb motor híbrid (combinen motors elèctrics i de combustió interna):
50%

3. Per a poder gaudir de les anteriors bonificacions, els subjectes passius han
de  sol·licitar-ne  l'aplicació  acompanyant  a  la  sol·licitud  fotocòpia  del  certificat  de
característiques tècniques del vehicle i del permís de circulació, així com tots aquells
documents  que  crega  oportuns  per  a  acreditar  el  caràcter  històric,  l'antiguitat  del
vehicle  o  la  característica  del  motor.  La  seua  concessió  exigeix  acreditar  que  el
sol·licitant no és deutor a l'Ajuntament de Borriana. 

4. Si es tracta de primera matriculació o alta del vehicle i es pretén l'aplicació
d'aquest  benefici,  la persona obligada ha de presentar l'autoliquidació de l'impost  i
efectuar el seu pagament amb caràcter previ a l'esmentada matriculació d'acord amb
allò que s'ha previngut en el número 2 de l'article 14 d'aquesta Ordenança. Efectuada
la matriculació, s'ha de presentar la sol·licitud d'exempció per aquest concepte en el
termini d'un mes des d'aquella. En cas de ser estimada la sol·licitud, s'ha de reconéixer
l'exempció  amb efectes  des  de  l'alta  i  s'ha  de  procedir  a  la  devolució  de l'import
ingressat. 
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En cas de no presentar-se  la  sol·licitud  en l'esmentat  termini  en  el  supòsit
d'alta,  l'exempció  que si  escau se sol·licite  i  concedisca  ha  de  produir  efectes  en
l'exercici següent, sense que siga procedent devolució de l'import ingressat mitjançant
autoliquidació.

5. Quan el vehicle estiguera matriculat i ja figurara inclòs en el Padró o Cens de
contribuents, l'exempció sol·licitada, en cas de concedir-se, ha de produir efectes a
partir de la meritació de l'impost següent a la data de la sol·licitud.

6. La concessió o denegació de la bonificació exigeix informe previ de la Secció
de Rendes. Declarada aquesta per l'Administració municipal, s'ha d'expedir a favor de
la persona interessada un document que n'acredite la concessió.”

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

“3. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

ARTICLE 5. Subjecte passiu

1.- Són subjectes passius d'aquest impost, a títol del contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets

reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o entitat
de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, que adquirisca el terreny o a favor
de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o entitat
de l'article 35.4 de la Llei general tributària que transmeta el terreny o que constituïsca
o transmeta el dret real de què es tracte.

2.-  En els  supòsits  a què es refereix la  lletra b de l'apartat  anterior,  té la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o
l'entitat  a  què es  refereix  l'art.  35.4  de la  Llei  general  tributària,  que adquirisca el
terreny, o aquella a favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es
tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a Espanya.

ARTICLE 7. Exempcions

1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten
a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i transmissió de qualssevol drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que, en les condicions establides en el present

article,  trobant-se  dins  del  perímetre  delimitat  com  a  conjunt  històric  per  Decret
169/2007, de 28 de setembre, del Consell de la Generalitat, o havent sigut declarats
individualment  d'interés  cultural,  estiguen  inclosos  en  el  catàleg  general  d'edificis
protegits a què es refereixen les normes urbanístiques del PGOU. A aquest efecte els
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subjectes passius de l'impost han d'acreditar que al  llarg del període impositiu han
realitzat  i  sufragat  a  càrrec  seu  obres  emparades  en  llicència  municipal,  de
rehabilitació,  conservació  o  restauració  en  els  esmentats  immobles,  el  pressupost
d'execució de les quals siga superior al resultat d'aplicar sobre el valor cadastral total
de l'immoble, en el moment de la meritació, els següents percentatges, segons els
distints  nivells  de  protecció  determinats  pels  corresponents  instruments  de
planejament:

Nivells de protecció Percentatge sobre el valor cadastral

Nivell 1.- Protecció integral 

Béns  declarats  individualment  d'interés
cultural

5%

Béns  no  declarats  individualment  d'interés
cultural

25%

Nivell 2.- Protecció parcial 50%

Nivell 3.- Protecció ambiental 100%

L'exempció  s'ha  de  sol·licitar  en  el  moment  de  presentar  la  corresponent
autoliquidació o declaració de l'impost.

La realització de les obres ha d'acreditar-se presentant, junt amb el pressupost
d'execució i la justificació del seu desemborsament, la documentació següent:

- la llicència municipal d'obres o ordre d'execució
- la carta de pagament de la taxa per la llicència d'obres que s'haja tramitat
- la carta de pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- el certificat final d'obres

c) Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en
recompensa de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiga sobre aquest, contrets amb
entitats  de  crèdit  o  qualsevol  altra  entitat  que,  de  manera  professional,  realitze
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estan exemptes les transmissions de l'habitatge en què concórreguen
els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Per a tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seua unitat familiar no dispose, en el moment de poder
evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer
la  totalitat  del  deute  hipotecari.  Es  presumeix  el  compliment  d'aquest  requisit.  No
obstant això, si amb posterioritat es comprovara el contrari, s'ha de procedir a girar la
liquidació tributària corresponent.

A aquest  efecte,  es  considera  habitatge  habitual  aquell  en  què  haja  figurat
empadronat  el  contribuent  de forma ininterrompuda durant,  almenys,  els  dos anys
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anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si l'esmentat termini fóra
inferior a dos anys.

Respecte  al  concepte  d'unitat  familiar,  cal  ajustar-se  al  que  disposa  la  Llei
reguladora  de  l'impost  sobre  la  renda  de  les  persones  físiques,  equiparant-se  el
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

El  dret  a  l'exempció  ha  de  ser  invocat  per  l'obligat  tributari  de  l'impost,
acompanyant declaració del compliment dels requisits, identificant els membres que
integren  la  unitat  familiar  i  autoritzant  l'Ajuntament  de  Borriana  a  obtenir  d'altres
administracions informació per tal d'acreditar el compliment d'aquells. 

2.  Així  mateix,  estan  exempts  d'aquest  impost  els  increments  de  valor
corresponents quan l'obligació de satisfer l'esmentat impost recaiga sobre les següents
persones o entitats:

a)  L'Estat,  les  comunitats  autònomes  i  les  entitats  locals,  a  les  quals
pertanguen el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de
dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les esmentades entitats
locals.

b) El municipi de la imposició i la resta d'entitats locals integrades o en les
quals  s'integre  l'esmentat  municipi,  així  com les  seues respectives  entitats  de dret
públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.

c)  Les  institucions  que  tinguen  la  qualificació  de  benèfiques  o
beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i mutualitats de previsió social,
regulades  per  la  Llei  30/1995,  de  8  de  novembre,  d'ordenació  i  supervisió  de  les
assegurances privades.

e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys
afectes a aquestes.

f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'haja reconegut l'exempció en

tractats o convenis internacionals.

3.  Estan  igualment  exempts  d'aquest  impost  els  increments  de  valor
corresponents quan la condició de subjecte passiu recaiga sobre entitats sense fins
lucratius  que  complisquen  els  requisits  establits  en  la  Llei  49/2002,  de  23  de
desembre, del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge en el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió
de drets reals de gaudi limitadors del domini sobre aquests, efectuades a títol onerós
per  una  entitat  sense  fins  lucratius;  l'exempció  està  condicionada  al  fet  que  tals
terrenys complisquen els requisits establits per a aplicar l'exempció en l'impost sobre
béns immobles.”

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LES TAXES PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS
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“Article 11. Tarifes

1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança s'han de liquidar d'acord amb
les tarifes següents:

Epígraf 1
Habitatges i locals en règim ordinari.......................... 87 €

Epígraf 2
Locals ocupats per indústries, fàbriques, tallers i magatzems de menys de

100  m2  de  superfície  han  de  satisfer  anualment  per  cada  establiment  o
local...................................................................................... 150 €

Epígraf 3
Locals ocupats i  destinats a l'exercici d'activitats comercials,  de serveis o

professionals  diferents  dels  específicament  indicats  en  els  epígrafs  anteriors  i  les
oficines,  estudis,  despatxos  i  dependències  d'organismes  públics  i  centres  oficials,
garatges, pàrquings, temples i esglésies, siga quina siga la seua confessió, han de
satisfer anualment per local o dependència................. 150 €

Epígraf 4
Immobles  ocupats  per  hotels  i  motels  i  hotels  apartaments  i  càmpings,

clíniques  sense  hospitalització,  residències,  restaurants,  establiments  de  venda  a
l'engròs  de productes  alimentaris  de totes  classes,  garatges  o  cotxeres,  indústries
fàbriques, tallers, magatzems i locals comercials de més de 100 m2 de superfície per a
la venda en aquests últims, a l'engròs i a la menuda, de qualsevol classe de productes
i  articles;  agències  de  transport  que  compten  amb  locals  dedicats  a  la  càrrega  i
descàrrega i dipòsit de mercaderies, magatzems per a la venda a l'engròs de draps
vells, residus i deixalles, centres dedicats a la manipulació, comercialització de fruits i
productes  hortícoles,  han  de  satisfer  anualment  per  cada  establiment  o
local............................................ 260 €

Epígraf 5
Immobles ocupats per pensions, fondes, cases d'àpats i d'hostes, bodegons

i semblants, cafeteries, cafés, bars, tavernes, pubs i quioscos de begudes en jardins o
vies públiques, i establiments anàlegs les característiques dels quals consistisquen a
servir  per  al  consum  productes  alimentaris  preparats  i  begudes,  cases  de  bany,
cercles,  casinos,  col·legis,  guarderies i  els  anomenats  ‘jardins d'infància’,  quan en
aquests establiments hi haja règim de mitja pensió o d'internat, encara que aquest no
siga extensiu a la totalitat dels alumnes, salons de jocs recreatius, teatres, cinemes,
discoteques, sales de festes, salons de ball  i  la resta d'espectacles de recreació i
diversió,  fins  i  tot  de  caràcter  esportiu,  establiments  bancaris,  han  de  satisfer
anualment per establiment o local............... 260 €

2. Quan siga simultani en un mateix immoble i pel mateix titular el règim
d'habitatge amb l'exercici  de qualsevol  activitat  comercial,  industrial  o  professional,
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diferent  de les de caràcter  domèstic,  s'ha de satisfer  la  quota que d'acord amb la
precedent tarifa resultara superior.

3. Si foren exercides diverses activitats de les definides en les tarifes en un
mateix local i per un mateix titular, s'ha de liquidar només la quota que resulte superior.
Si els titulars foren distints, s'han de liquidar les quotes corresponents a cadascun,
llevat que l'activitat exercida fóra la mateixa, i en aquest cas només s'ha de liquidar
una quota.

Article 12. Exempcions i bonificacions

1. Gaudeixen d'una bonificació del 50 per 100 les quotes de l'immoble que
constituïsca  la  residència  habitual  dels  subjectes  passius  que  siguen  jubilats  o
pensionistes i que complisquen els requisits que a continuació es detallen.

La  sol·licitud  de  concessió  de  la  bonificació,  si  escau,  ha  d'efectuar-se
durant  els  mesos  d'octubre  i  novembre  i  amb  efectes  exclusius  per  a  les  taxes
corresponents a l'any següent.

Per  a  la  seua  concessió  ha  de  demostrar-se  la  condició  de  jubilat  o
pensionista i que la unitat de convivència no percep rendes de qualsevol naturalesa
superiors  al  resultat  de  multiplicar  l'indicador  públic  de  renda  d'efectes  múltiples
(IPREM) vigent en el moment de la sol·licitud per  1,25 i pel nombre de membres de
l'esmentada unitat que tinguen la condició de jubilat o pensionista.

Excepte la  bonificació a què es refereix  el  número anterior,  en aquestes
taxes no s'admet cap benefici tributari,  d'acord amb el que preveu el  número 1 de
l'article 9 del text refós de la Llei d'hisendes locals.”

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

“Article 7.- Tarifa

Epígraf 1.- Certificacions urbanístiques

1.1 Informes, certificacions i cèdules urbanístiques 36 euros

1.2 Parcel·lacions i reparcel·lacions 14,40 euros

1.3 Estudis de detall 36 euros

1.4 Declaracions de ruïnes de finques urbanes 36 euros

Epígraf 2.- Certificacions activitats

2.1 De concessió de llicència municipal d'activitat 14,40 euros

Epígraf 3.- Certificacions tributàries
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3.1 Certificat sobre dades de caràcter tributari 14,40 euros

Epígraf 4.- Certificacions Padró municipal

4.1 Certificat històric de dades de Padró 3 euros

4.2 Informes de residència o convivència per esbrinaments 14,40 euros

Epígraf  5.- Expedició  de  còpies  de  documents  que  consten  en  expedients
tramitats per aquest Ajuntament

5.1 Per cada fotocòpia grandària DIN A4 0,06 euros

5.2 Per cada fotocòpia grandària DIN A3 0,12 euros

Epígraf 6.- Certificacions de béns

6.1 Certificat de béns 14,40 euros

Epígraf 7. Certificacions de proves i continguts (excloent-ne el reconeixement
de serveis previs a l'Ajuntament de Borriana mitjançant model annex I Reial decret
1461/1982, de 25 de juny).

7.1 Certificat de dada que consta en expedient (excepte
personal)

14,40 euros

7.2 Certificat que exigisca informe o valoració 14,40 euros

7.3 Certificats  o  informes  de  serveis  prestats  o  de
superació de proves selectives
Si  es  refereixen  fins  a  quatre  anys  d'antiguitat  o  a
empleats  públics  en  actiu  en  aquest  Ajuntament,  la
quota s'ha de reduir al 50%

14,40 euros

 
Epígraf 8.- Expedició de documents que consten en l'Arxiu municipal en suport

digital

8.1 Per  entrega  de  documentació  temàtica  referida  al
municipi  de  Borriana  procedent  d'arxiu  d'altres
institucions

26,60 euros

8.2 Per entrega d'imatges Fix: 2,10 euros
Variable:  0,5
euros  per
imatge
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Epígraf 9.- Informes Policia

9.1 Per emissió d'informe petició de part 32 euros

”

MODIFICACIÓ  DE  L'ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA TAXA  PER
ENTRADA  DE  VEHICLES  O  CARRUATGES  A  TRAVÉS  DE  LES  VORERES  I
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

“ARTICLE 2.- Fet imposable

1.  Constitueix  el  fet  imposable  de la  taxa l'aprofitament  especial  del  domini
públic que té lloc pel pas de vehicles des de la via pública a edificis, solars i carrers
particulars o semblants, mitjançant autorització de gual, tot això amb independència
que siga possible o no l'estacionament de vehicles enfront de l'esmentat accés, i tal
com es defineix en l'Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de guals i
de les zones de càrrega i descàrrega sempre que aquest es faça a través de:

- vorera diferenciada
- accés que interrompa vorera
- vial sense vorera que tinga configurat i senyalitzat un règim exprés de prioritat

de vianants
- accés a través de carrils d'ús predeterminat (carril bici, andana de vianants,

etc.)

2. El fet imposable s'entén realitzat per cada un dels aprofitaments des dels
distints vials que donen accés als immobles.

3. No estan subjectes a la taxa aquells aprofitaments o serveis que es vinculen
amb la prestació directa de serveis públics per administracions públiques.”

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Conseqüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.

A continuació, intervé el Sr. Fuster, en qualitat de portaveu del Grup Municipal Popular,
el qual presenta esmena del següent tenor literal:

“Juan Fuster Torres, en la seua qualitat  de portaveu del Grup Municipal Popular,  i
davant de la memòria presentada per la regidora delegada d'Hisenda en relació amb la
modificació  de l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  l'impost  sobre  béns  immobles,  de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per
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prestació  de  serveis  de  gestió  de  residus,  de  la  taxa  d'expedició  de  documents
administratius i de la taxa per entrada de vehicles o carruatges a través de les voreres
i  reserva  per  a  aparcament,  càrrega  i  descàrrega  de  mercaderies,  així  com  de
supressió de la taxa per prestació de servei de publicitat  en el butlletí  d'informació
municipal, per a la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2016, PRESENTA L'ESMENA
SEGÜENT:

IMPOSTOS SOBRE BÉNS INMOBLES - URBANA 2016

1.-  Actualització  dels  valors  cadastrals  en  un  10%,  reduint  el  tipus  de  gravamen
actualment aprovat per l'Ajuntament en un 11,25%, la previsió d'ingressos per a 2016
seria:

Previsió d'ingressos amb actualització de valors 10% i tipus 0,71: 9.221.065,62 euros
(181.217,26 euros sobre DR 2015 i disminució en quota individualitzada de l'1,93%)

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Congelació de la taxa.

Segons es desprén de l'informe econòmic, la diferència entre els ingressos previstos
reals  segons  les  tarifes  vigents  (2.081.460  euros)  i  els  costos  previsibles  per  a
l'exercici 2016 segons estudi (2.169.546 euros) ascendiria a 88.086 euros.

TAXA  PER  ENTRADA  DE  VEHICLES  O  CARRUATGES  A  TRAVÉS  DE  LES
VORERES  I  RESERVA PER  A APARCAMENT,  CÀRREGA I  DESCÀRREGA DE
MERCADERIES

Proposem la reducció d'un 5% de la taxa, en la tarifa 1 en els epígrafs 1, 2, 3 i 4.

Estaríem  parlant  d'una  reducció  total  d'ingressos  d'aproximadament  16.500  euros
(càlcul extret de l'estat d'execució del Pressupost en data 30-09-2015).”

En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr.
Fuster  (tres),  Sra.  Rius  (quatre),  Sra.  secretària  (una),  Sr.  Sánchez  (dues),  Sra.
Sanchis (una).

Sotmesa l'esmena a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
NOU (6 de PP, 2 de CIBUR i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, ONZE (6 de PSOE, 3
de Compromís i  2 de Se Puede Burriana).  Abstencions,  CAP.  Consegüentment  es
declara l'esmena rebutjada per majoria.

Sotmés l'assumpte sense esmenar a la corresponent votació, dóna el resultat següent:
vots a favor, ONZE (6 de PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en
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contra,  NOU  (6  de  PP,  2  de  CIBUR  i  1  de  Ciudadanos).  Abstencions,  CAP.
Consegüentment es declara l'assumpte aprovat per majoria.

4.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'EXPEDIENT  10/2015  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (G10884/2015) (Àrea Econòmica. Intervenció)

La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia, del següent tenor literal:

“Vista la proposta formulada per la regidora d'Hisenda, en relació amb les factures
corresponents  a  serveis  o  subministraments  efectivament  realitzats  (reconeixement
extrajudicial  de  despeses  núm.  10/2015,  exp.  10884-2015),  sense  que  s'haguera
seguit respecte a aquests la tramitació ordinària de la despesa, havent-se d'imputar a
les aplicacions pressupostàries que es detallen en l'expedient.

No obstant l'informe emés per la Intervenció Municipal  que consta en l'expedient, el
Ple ACORDA:

PRIMER.-  Alçar l'inconvenient  interposat  a  la  despesa  en  els  termes  que  preveu
l'article 217 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

SEGON.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 10/2015,
per import total de 4.968,90€

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconéixer l'obligació dels imports que es
detallen a continuació, l'import global dels quals ascendeix a 4.968,90 €, amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries procedents del vigent Pressupost municipal de 2015.

PROVEÏDOR

NIF

NÚM. FACT.

DATA

PARTIDA

Codi FACT. 

IMPORT €

NÚM. RC

CONCEPTE

BECSA, SA

(A-46041711)

12P000333

31-05-2012

920.22100000

Codi 65677

4.968,90 €

RC-22132

REPARACIÓ  ELÈCTRICA

INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES,  CONNEXIÓ  DE

SERVEI, CONNEXIÓ, ETC.

FACT.-2015-1295

QUART.- Traslladar al Negociat de Despeses i a la Tresoreria Municipal als efectes
oportuns.”

Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració
de  la  corporació,  els  vint  membres  presents  hi  presten  unànime  aprovació.
Conseqüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
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En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
Rius (dues), Sr. Fuster (una), Sr. Sánchez (una), Sra. Sanchis (una).

A proposta de l'Alcaldia, i per a millor estudi, per unanimitat s'acorda deixar l'assumpte 
sobre la taula.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 14 hores i 15
minuts, de la qual cosa, com a secretària, done fe, i perquè conste estenc la present
acta que firme juntament amb la Sra. alcaldessa.

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

Document firmat electrònicament al marge
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