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Magnífic Ajuntament de Borriana
ESBORRANY EN EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26 D'OCTUBRE DE 2017
A la ciutat de Borriana, el 26 d'octubre de 2017, 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, la 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)
4a. SRA. MARIA ROMERO CANO (Compromís)
5a. SRA. M. CRISTINA RIUS CERVERA (PSOE)
6é. SR. JAVIER GUAL ROSELL (PSOE)
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)
REGIDORS
SR. BRUNO ARNANDIS VENTURA (PSOE)
SRA. M. LLUÏSA MONFERRER AGUILELLA (PSOE)
SR. SANTIAGO ZORÍO CLEMENTE (Compromís)
SR. JUAN FUSTER TORRES (PP)
SRA. ANA MONTAGUT BORILLO (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
ABSENTS
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)

La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 19 hores i 00 minuts, i es passa a
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE
RESIDUS, DE LA TAXA DE MERCATS, TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC, TAXES PER SERVEIS ESPORTIUS,
TAXES PER SERVEIS CULTURALS I TAXES PER SERVEIS DE JOVENTUT, PER A LA
SEUA ENTRADA EN VIGOR L'1 DE GENER DE 2018 (exp. 12708/2017) (Àrea
Econòmica. Intervenció)
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Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els dènou membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment,
es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Comptes,
del següent tenor literal:
“Examinada la memòria de la regidora delegada d'Hisenda amb vista a la conveniència de
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, de les
ordenances fiscals reguladores de la taxa per prestació de serveis de gestió de residus, de
la taxa per serveis de mercat, taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic, taxes per prestació de serveis d'activitats esportives i ús d'instal·lacions,
taxes per serveis d'activitats culturals i ús d'instal·lacions i taxes per prestació de serveis
d'activitats de joventut i ús del Casal Jove, per a la seua entrada en vigor el dia 1 de gener
de l'any 2018 (exp. G-12708/2017).
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 reguladora de l'impost
sobre béns immobles, de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per prestació de
serveis de gestió de residus, de la taxa per serveis de mercat, taxes per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic, taxes per prestació de serveis d'activitats
esportives i ús d'instal·lacions, taxes per serveis d'activitats culturals i ús d'instal·lacions i
taxes per prestació de serveis d'activitats de joventut i ús del Casal Jove, per a la seua
entrada en vigor el dia 1 de gener de l'any 2018, segons la proposta de modificació que
s'adjunta com a annex 1 al present acord, quedant redactats els articles en la forma que
s'expressa.
SEGON.- 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-ne 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.
TERCER.- 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, 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 2018.
QUART.- Contra el present acord de modificació d'ordenances fiscals pot
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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 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.
2. Els habitatges de protecció oficial, o de protecció pública equivalent segons normativa
autonòmica valenciana, gaudeixen 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 es concedeix a sol·licitud de la persona interessada i pot efectuar-se en
qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes impositius de duració
d’aquesta i produeix efecte, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se
sol·licite.
La mateixa bonificació del 50% resultarà d'aplicació, una vegada transcorregut el termini
legal de tres anys, als habitatges de promoció pública de la Generalitat Valenciana o dels
seus ens dependents, siga quina siga la seua modalitat o destinació.
3. S'estableix una bonificació de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells subjectes
passius que tinguen 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%
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Aquesta bonificació ha d'instar-se cada any dins del termini comprés entre l'1 de gener i el
31 de març, i produeix efecte 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,
històriques artístiques 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. Gaudeixen d'una bonificació del 20% en la quota íntegra de l'impost els béns immobles
destinats a habitatge en què s'haja instal·lat algun dels següents sistemes, sempre que
aquests no siguen obligatoris d'acord amb la normativa específica en la matèria:
- Sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar.
- Sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar per a autoconsum, sempre que
l'immoble no estiga connectat a la xarxa elèctrica.
- Sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar connectats a xarxa, sempre que
aquesta cobrisca, almenys, un 60% de la demanda elèctrica de l'immoble.
L'esmentada bonificació té caràcter rogat i és aplicable, si escau, durant els tres períodes
impositius següents al de la finalització de la instal·lació, produint efecte en el període
impositiu següent al de la sol·licitud.
A la sol·licitud cal acompanyar certificació tècnica que acredite que la instal·lació es troba
en algun dels supòsits previstos anteriorment i referència a la llicència d'obres o un altre
acte de control urbanístic que empare la realització de les obres o instal·lacions.
7. Quan en una mateixa liquidació concórrega l'aplicació de dues o més bonificacions,
s'han d’aplicar totes 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.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS 2018
Article 11. Tarifes
1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança s’han de liquidar d'acord amb les
tarifes següents:
Epígraf 1
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Immoble destinat a habitatge, pàrquing i local sense activitat, tarifa
anual ....................
95 €
Epígraf 2
Immoble en què s'exerceix activitat comercial, industrial, professional,
artística, administrativa o de servei: l'import ha de ser la quantia anual que es determina a
continuació d'acord amb la superfície de l'immoble en què s'exercisca l'activitat:
SUPERFÍCIE IMMOBLE

TARIFA ANUAL €

GRUP I: fins a 50 m²

95

GRUP II: de 51 m² a 200 m²

165

GRUP III: de 201 m² a 400 m²

240

GRUP IV: més de 400 m²

320

Epígraf 3
Les tarifes resultants de l'epígraf 2 s’han de veure incrementades per aplicació
dels següents coeficients en raó a la naturalesa de l'activitat exercida:
- COEFICIENT 1:

1,7

1.1 activitats d'oci i entreteniment i hostaleres i de restauració,
subjectes a la normativa d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
1.2 hotels i establiments d'allotjament.
- COEFICIENT 2:

2
2.1 supermercats i establiments comercials de qualsevol tipus
d'articles amb sistema d'autoservei.
2. Quan se simultaniege en un mateix immoble el règim d'habitatge amb l'exercici de
qualsevol activitat, o diverses activitats, s'ha de satisfer la tarifa que d'acord amb els
epígrafs precedents resulte superior.
3. Per superfície de l'immoble s'entén la superfície total que figure en cadastre, llevat que
se n'haja comprovat administrativament una altra de distinta com a afecta a l'activitat.
Per als supòsits d'aplicació del coeficient 1 s'ha de tenir en compte, a l'efecte de superfície
a computar, la de les terrasses o altres elements d'ocupació del domini públic vinculats a
l'activitat.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
SERVEIS DE MERCATS 2018
ARTICLE 7. Tarifes
1. Les tarifes que cal aplicar són les següents:
Epígraf 1. MERCAT CENTRAL:
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En casetes al mes i per metre lineal
El bar al mes

quota........ 11,30 euros
quota........ 76,60 euros

Epígraf 2. MERCATS SETMANALS DELS DIMARTS I EXTRAORDINARIS
2.1 Per cada parada que s'instal·le, fins a un límit màxim de 8 metres i mínim de 2 metres
lineals de terreny ocupat, per cada metre lineal o fracció:

Metre/lineal dia
EUROS

TIPUS DE MERCADERIA DE VENDA

A) Fruites fresques, verdures, hortalisses, llegums frescos; planters i
llavors, herbolari i oueria.

1,15

B) Aus i conills vius.

1,15

C) Fruita seca, cereals, pinsos i llegums secs, formatges, saladures,
companatge, embotits, conserves, olives i altres productes alimentaris
del ram d'ultramarins; fregits, entrepans i la resta d'articles alimentaris
preparats, confiteria, pastisseria, brioixeria, torrons, xocolates, mels,
xurreria i gelateria.
1,75
D) Teixits, confeccions, gèneres de punt, articles de camiseria,
cobertors, estores i semblants, calçat, bijuteria ordinària, ulleres
de sol i anàlegs, retalls, llana de velló, pisa ordinària, terrisseria, vidre i
cristall, calçats, objectes de plàstic per a ús domèstic, joguets, cortines,
cistelleria, barrets, bosses de mà i semblants; papereria, objectes
d'escriptori, discos gramofònics i llibreria d'ocasió, merceria, paqueteria,
drogueria i perfumeria, ferreteria, caldereria, útils i ferramentes i
parament de cuina; fusteria de fusta i mobles, llanderia, ferreteria de vell,
quadres de pintures, gravats, estampes i semblants.
1,75
Epígraf 3.- REEXPEDICIÓ DE TÍTOLS: per expedició de nou carnet per pèrdua, robatori o
altres circumstàncies..................................... 12,60 euros
NOTES:
1. Les parades que formen cantó han de satisfer la quota corresponent per tots els metres
lineals ocupats que donen frontera als espais lliures per a moviment i accés al públic.
2. Les precedents tarifes són igualment d'aplicació per a aquells casos no previstos en els
apartats anteriors i que guarden una certa analogia amb els epígrafs que s’hi enumeren.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
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UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA
2018
ARTICLE 2.- Fet imposable. Supòsits de no-subjecció
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial del
subsòl, sòl i volada de la via pública en els termes establits en l'article 6 d'aquesta
Ordenança que estableix les tarifes que cal aplicar.
2.- No queden subjectes a la present taxa aquelles utilitzacions privatives o aprofitaments
especials que deriven d'activitats organitzades per l'Ajuntament de Borriana.
3.- Tampoc estan subjectes al pagament els subjectes passius que siguen entitats sense
ànim de lucre, sempre que l'ocupació estiga vinculada directament al compliment dels seus
fins i no s'exercisca una activitat mercantil o de lucre.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ACTIVITATS ESPORTIVES I ÚS D'INSTAL·LACIONS 2018
Article 9. Quota tributària
La quota tributària ha de ser la que resulte de l'aplicació dels epígrafs següents:
Epígraf 1.- Carnet soci del Club SME
1.1.- Carnet soci SME ordinari: 27,10 euros anuals.
Epígraf 2.- Ús d'instal·lacions esportives municipals
Epígraf 2.1.- Ús instal·lació Piscina Municipal Coberta:
2.1.1.- Entrada diària:
a) Infantil (6 a 17 anys):
2,70 euros
b) Adult:
4 euros
c) De 60 anys o més:
2,70 euros
d) Minusvàlid:
2,70 euros
e) Horari reduït:
2,10 euros
(franja horària de dilluns a divendres de 7 a 8.30; de 13 a 16 i de 21 a 22)
f) Entrada Club SME:
2,10 euros
(franja horària: dissabtes de 14 a 20 h i diumenges de 10 a 13 h.
Amb el pagament d'aquesta entrada, adquirida per un soci Club SME, poden
accedir-hi aquest i tres acompanyants.)
g) Cursetista:
3 euros
Aquest concepte és aplicable en els supòsits següents:
1) usuaris adults que tenint contractat i en vigor una activitat dirigida pretenguen fer
ús de la resta de les instal·lacions de la piscina coberta municipal durant el mateix dia en
què es participa en l'esmentada activitat dirigida.
2) usuaris acompanyants de menors que durant el temps en què el menor du a
terme una activitat dirigida contractada vulguen fer ús de les instal·lacions de la piscina
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coberta municipal.
2.1.2.- Passi setmanal (de dilluns a dissabte):

12,20 euros

2.1.3.- Abonament Piscina Complet: 47,60 euros/mensuals
Sobre la quota resultant de l'abonament s'ha d’aplicar als socis del club SME o titulars del
carnet jove els descomptes que es descriuen a continuació, prèvia acreditació de ser
titulars del carnet de soci del Club SME o del carnet jove segons la seua norma
reguladora. El descompte per soci Club SME o titular del carnet jove s'ha d’aplicar en
primer lloc, i només quan aquest resulte aplicable i sobre la quota reduïda s'han d’aplicar la
resta de forma acumulativa. La unitat de convivència ha de ser acreditada com a tal
mitjançant llibre de família i certificat de convivència:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER TITULAR CARNET CLUB SME o
50%
TITULAR DEL CARNET JOVE
B) ALTRES:
B.1) EDAT ABONAT:
- 0-5 anys
100%
- 6-12 anys
25%
- 13-17 anys
20%
- 18-24 anys
13%
- 25-59 anys
0%
- 60 anys o més
25%
B.2) TEMPORALITAT PAGAMENT:
- Mensual
0%
- Semestral
12%
- Anual
20%
B.3) PERSONALS-FAMILIARS:
- Especial (33% minusvalidesa o sup.) 20%
- 2n membre unitat
20%
- 3r membre “ “
35%
- 4t membre “ “
50%
- 5é membre “ “
100%
B.4) HORARI D'ACCÉS (accessos fins a l'hora indicada):
- Fins a les 12 hores
10%
- Fins a les 16 hores
4%
- Tot l'horari
0%
B.5) PER A ESPORTISTES D'ELIT (segons llistat oficial del Consell Superior
d'Esports o Consell Valencià de l’Esport) que siguen socis del Club SME: 100%
2.1.4.- Abonament Oci Actiu:

23,80 euros/mensuals

Poden optar al present abonament els que es troben en situació de desocupació i
resta de membres de la seua unitat de convivència (acreditada com a tal mitjançant llibre
de família i certificat de convivència), sempre que un dels seus membres es trobe en tal
situació. Tal condició s'ha d’acreditar mitjançant certificat d'inscripció en el SERVEF i
8
www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964 510 062 · Fax 964 510 955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

v26.10.2017

Magnífic Ajuntament de Borriana
aportació d'informe de vida laboral expedit durant els deu dies anteriors a la sol·licitud.
Aquest abonament no és renovable automàticament, per la qual cosa s'ha de
sol·licitar expressament la seua renovació amb acreditació dels requisits exigits per a l'alta.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER TITULAR CARNET CLUB SME
- 1 membre de la unitat en situació desocupació
- 2 o més membres de la unitat en situació desocupació

50%
100%

2.1.5 Utilització exclusiva d'instal·lacions
2.1.5.1.- Reserva de carrer piscina:
2.1.5.2.- Reserva totalitat piscina:

25,10 euros/hora
178 euros/hora
2.448 euros/dia
Nota: quant a la concessió de les reserves exclusives cal ajustar-se al que disposa
el Reglament regulador del Servei Municipal d’Esports.
2.1.6.- Utilització per a recuperació per esportista de club esportiu local: 1,35 euro
persona/sessió.
Aquest tipus d'entrada és aplicable per a esportistes de clubs locals que
usen la instal·lació esportiva per a la recuperació de les seues lesions, prèvia acreditació
de la seua prescripció per personal sanitari competent.
2.1.7.- Reedició de carnet per pèrdua o robatori: 7,75 euros.
Epígraf 2.2.- Ús instal·lació pista coberta pavelló de la Bosca i Sant Blai:
2.2.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
4,50
- Equips sènior de clubs locals
7,90
- Equips veterans de clubs locals
4,50
- Col·legis
4,50
- Altres
16,20
- Partits en festius
17,80
2.2.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
2,60
- Equips sènior de clubs locals
5,30
- Equips veterans de clubs locals
2,60
- Col·legis
2,60
- Altres
10,60
- Partits en festius
17,80
2.2.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
a divendres):
- Equip fins a infantil
15,90
- Equip cadet i juvenil-júnior
20,50
- Equip sènior
31,80
- Equip veterà
20,50
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Epígraf 2.3.- Ús instal·lació pista exterior pavelló de la Bosca i pista terratzo de Sant Blai:
2.3.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
3
- Equips sènior de clubs locals
5,30
- Equips veterans de clubs locals
3
- Col·legis
3
- Altres
10,60
- Partits en festius
11,60
2.3.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,50
- Equips sènior de clubs locals
3,75
- Equips veterans de clubs locals
1,50
- Col·legis
3,75
- Altres
5,30
- Partits en festius
11,60
2.3.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
a divendres):
- Equip fins a infantil
11,40
- Equip cadet i juvenil-júnior
15,90
- Equip sènior
22,80
- Equip veterà
15,90

Epígraf 2.4.- Ús instal·lació frontó pavelló Sant Blai:
2.4.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,10
- Equips sènior de clubs locals
2,60
- Equips veterans de clubs locals
1,10
- Col·legis
1,10
- Altres
3,70
- Partits en festius
4,00
2.4.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
0,70
- Equips sènior de clubs locals
1,50.
- Equips veterans de clubs locals
0,70
- Col·legis
0,70
- Altres
2,60
- Partits en festius
4,00
2.4.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
a divendres):
- Equip fins a infantil
6,80
- Equip cadet i juvenil-júnior
9,10
- Equip sènior
13,60
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-Equip veterà

9,10

Epígraf 2.5.- Ús instal·lacions camps de futbol 11 de pista Llombai o de Sant Ferran (gespa
artificial):
2.5.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
18,20
- Equips sènior de clubs locals
37,80
- Equips veterans de clubs locals
18,20
- Col·legis
18,20
- Altres
75,80
- Partits en festius
83,30
2.5.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
12,10
- Equips sènior de clubs locals
25
- Equips veterans de clubs locals
12,10
- Col·legis
12,10
- Altres
50,80
- Partits en festius
83,30
2.5.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
a divendres):
- Equip fins a infantil
54,60
- Equip cadet i juvenil-júnior
72,80
- Equip sènior
109,20
- Equip veterà
72,80

Epígraf 2.6.- Ús instal·lacions camps de futbol 7/8 de pista Llombai o de Sant Ferran
(gespa artificial):
2.6.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
9,10
- Equips sènior de clubs locals
18,90
- Equips veterans de clubs locals
9,10
- Col·legis
9,10
- Altres
37,80
- Partits en festius
41,50
2.6.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
6
- Equips sènior de clubs locals
12,40
- Equips veterans de clubs locals
6
- Col·legis
6
- Altres
25,30
- Partits en festius
41,50
2.6.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
11
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a divendres):
- Equip fins a infantil
- Equip cadet i juvenil-júnior
- Equip sènior
- Equip veterà

27,30
36,40
54,60
36,40

NOTA: el lloguer de pista per temporada inclou els partits de competició que aquest equip
haja de jugar sempre que siguen en dissabte, així com els amistosos durant la temporada
sempre que es disputen en dies no festius. No obstant això, quan el club es veja obligat
per la federació corresponent a disputar de forma puntual algun partit en festiu perquè així
conste en el calendari oficial de la competició d'aquesta federació, aquest dia festiu s’ha de
considerar a tots els efectes com el dia habitual de joc no festiu.
Epígraf 2.7.- Utilització de sales d'ús múltiple del pavelló de la Bosca i
Piscina Municipal:
2.7.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
3
- Equips sènior de clubs locals
5,30
- Equips veterans de clubs locals
3
- Col·legis
3
- Altres
10,60
- Partits en festius
11,60
2.7.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,50
- Equips sènior de clubs locals
3,75
- Equips veterans de clubs locals
1,50
- Col·legis
3.75
- Altres
5,30
- Partits en festius
11,60
2.7.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
a divendres):
- Equip fins a infantil
11,40
- Equip cadet i juvenil-júnior
15,90
- Equip sènior
22,80
- Equip veterà
15,90

Epígraf 2.8.- Utilització del Trinquet Municipal:
2.8.1.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 d'agost al 31 de maig:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
1,10
- Equips sènior de clubs locals
2,60
- Equips veterans de clubs locals
1,10
- Col·legis
1,10
- Altres
3,70
- Partits en festius
4,00
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2.8.2.- Per sessió d'1 hora o fracció de l'1 de juny al 31 de juliol:
- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
0,70
- Equips sènior de clubs locals
1,50.
- Equips veterans de clubs locals
0,70
- Col·legis
0,70
- Altres
2,60
- Partits en festius
4,00
2.8.3.- Per temporada de l'1 d'agost al 31 de maig, 1 hora setmana i clubs locals (de dilluns
a divendres):
- Equip fins a infantil
6,80
- Equip cadet i juvenil-júnior
9,10
- Equip sènior
13,60
- Equip veterà
9,10

Epígraf 3.- Activitats esportives municipals
Epígraf 3.1.- Activitats aquàtiques regulars en Piscina Municipal: 6,80 euros sessió
Sobre la quota resultant s'han d’aplicar, per als socis del Club SME o titulars del
carnet jove, els descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits en què siguen
procedents. El descompte per tipus d'activitat s'ha d’aplicar en primer lloc i, sobre la quota
reduïda per l'aplicació d'aquell, s'ha d’aplicar el de duració si és procedent:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER ACTIVITAT:
- Activitats per a bebés
- Activitats per a embarassades
- Activitats manteniment físic
- Activitats manteniment físic avançat
- Natació utilitària
- Natació per a la salut
- Natació gent gran
B) PER DURACIÓ:
- Fins a 19 sessions
- De 20 a 29 sessions
- De 30 o més sessions

25%
37%
50%
35%
55%
60%
75%
0%
15%
25%

Per a aquest epígraf pot aplicar-se el règim d'activitat anual regular. En aquest sistema el
SME oferirà dins de la programació anual (d'octubre a maig) un determinat nombre de
places anuals per a una concreta activitat regular. En cas de completar-se un nombre
mínim d'inscrits per a l'activitat segons allò que s'ha oferit, es formaria un grup de
continuïtat anual. Si no es completara l'esmentat mínim de matriculacions, el grup
d'activitat pot completar-se amb matriculacions trimestrals. En cas de seguir-se el règim
d'activitat anual regular, les taxes s'han d’exigir amb caràcter trimestral.
Epígraf 3.2.- Activitats aquàtiques puntuals en Piscina:
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3.2.1.- Classe d'exhibició: 3,85 euros sessió.
3.2.2.- Aigua-Família: 6,45 euros sessió (aquesta tarifa inclou pare/mare/fill, i es
fixa una tarifa suplementària d'1 euro per cada fill de més).
3.2.3.- Diver Diumenge: 3,85 euros sessió.
3.2.4.- Aigua Baby: 1,30 euro sessió (aquesta tarifa inclou pare/mare/fills -de 6
mesos a 3 anys).
Epígraf 3.3.- Activitats en sala (gimnàs Piscina o pavelló): 3,10 euros sessió.
Sobre la quota resultant s'han d’aplicar, per als socis del Club SME o titulars del
carnet jove, els descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits en què siguen
procedents. El descompte per tipus d'activitat s'ha d'aplicar en primer lloc; sobre la quota
reduïda per l'aplicació d'aquell s'ha d'aplicar el de duració si és procedent, i sobre la
resultant el de temporada quan resulte aplicable i posteriorment el de familiaritat:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER ACTIVITAT:
- Activitats en sala de nivell avançat: 12%
- Amb suport musical
20%
- Gimnàstica adults
- Gimnàstica gent gran
75%
B) PER DURACIÓ:
- Fins a 19 sessions
- De 20 a 29 sessions
- De 30 o més sessions

40%

0%
15%
25%

C) PER TEMPORADA PER A GIMNÀSTICA GENT GRAN:
- 90 o més sessions:
20%
D) FAMILIARITAT PER A GIMNÀSTICA GENT GRAN:
- 2n membre unitat familiar
20%
Per a aquest epígraf pot aplicar-se el règim d'activitat anual regular. En aquest sistema el
SME oferirà dins de la programació anual (d'octubre a maig) un determinat nombre de
places anuals per a una concreta activitat regular. En cas de completar-se un nombre
mínim d'inscrits per a l'activitat segons allò que s'ha oferit, es formaria un grup de
continuïtat anual. Si no es completara l'esmentat mínim de matriculacions, el grup
d'activitat pot completar-se amb matriculacions trimestrals. En cas de seguir-se el règim
d'activitat anual regular, les taxes s'han d’exigir amb caràcter trimestral.

Epígraf 3.4.- Participació en lligues, tornejos i campionats organitzats per
l'Ajuntament
3.4.1.- En esports col·lectius (futbol, futbol sala, futbol-7, handbol, bàsquet i altres):
28 euros per jugador inscrit.
Epígraf 3.5.- Participació en cursos de formació o reciclatge en especialitats
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esportives:
- Cursos de fins a 10 hores: 37,20 euros
- Cursos entre 11 i 20 hores: 74,40 euros
- Cursos entre 21 i 30 hores: 111,80 euros
- Cursos de més de 30 hores: 157,20 euros
Epígraf 3.6.- Participació en les Escoles Esportives municipals: 12,90 euros / mes
Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del
carnet jove, els descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits en què siguen
procedents.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER DURACIÓ:
- A partir de 15 sessions:

50%

Per a aquest epígraf pot aplicar-se el règim d'activitat anual regular. En aquest
sistema el SME oferirà dins de la programació anual (d'octubre a juny) un determinat
nombre de places anuals per a una concreta activitat regular. En cas de completar-se un
nombre mínim d'inscrits per a l'activitat segons allò que s'ha oferit, es formaria un grup de
continuïtat anual. Si no es completara l'esmentat mínim de matriculacions, el grup
d'activitat pot completar-se amb matriculacions trimestrals. En cas de seguir-se el règim
d'activitat anual regular, les taxes s'han d’exigir amb caràcter trimestral.
Epígraf 3.7.- Participació en esdeveniments puntuals
3.7.1 Participació en 10.000 Ciutat de Borriana:
3.7.2 Participació en la Travessia de natació:
3.7.3 Participació en la Volta al Clot (competitiva):

10,75 euros
10,75 euros
10,75 euros

Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del
carnet jove, els descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits en què siguen
procedents.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER EDAT
- Menors de 16 anys:

100%

Epígraf 3.8.- Participació en activitats regulars d'estiu: 2,40 euros per sessió
Sobre la quota resultant s'han d'aplicar, per als socis del Club SME o titulars del
carnet jove, els descomptes que es descriuen a continuació en els supòsits en què siguen
procedents.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER DURACIÓ
- Més de 8 sessions:

50%
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Epígraf 3.9.- Participació en activitats de muntanya (senderisme, espeleologia, escalada,
etc.): 32 euros per dia natural en què s'exercisca l'activitat.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER SOCI SME

50%

DESCOMPTES COMUNS A TOTS ELS EPÍGRAFS
Els descomptes que s'indiquen a continuació s'han d'aplicar per als subjectes
passius de la present taxa que siguen persones que acrediten ser objecte d'acolliment o
tutela i residir en una casa d'acollida o en un habitatge tutelat de Borriana, sempre amb un
informe previ acreditatiu de tal circumstància per l'Àrea de Serveis Socials.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

Acolliment o tutela

100%

DESCOMPTES COMUNS A L'EPÍGRAF 3
Els descomptes que s'indiquen a continuació s'han d'aplicar sobre les quotes resultants
dels epígrafs anteriors després d'aplicació, si escau, dels descomptes indicats en cada un,
i de forma acumulativa començant pels familiars.
A) FAMILIARS:
Poden optar al present descompte els socis del Club SME que participen en
activitats que coincidisquen temporalment en el seu desenvolupament. La unitat de
convivència ha de ser acreditada com a tal mitjançant llibre de família i certificat de
convivència:
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

- 2n membre unitat
- 3r membre “ “
- 4t membre “ “
- 5é membre “ “

20%
35%
50%
100%

B) OCI ACTIU:
Poden optar al present descompte els que es troben en situació de desocupació i
resta de membres de la seua unitat de convivència (acreditada com a tal mitjançant llibre
de família i certificat de convivència), sempre que un dels seus membres es trobe en tal
situació. Tal condició s'ha d’acreditar mitjançant certificat d'inscripció en el SERVEF i
aportació d'informe de vida laboral expedit durant els deu dies anteriors a la sol·licitud.
L'aplicació d'aquest descompte es limita a una activitat per usuari i per cada
període d'activitat (trimestral o anual segons allò que s'ha definit en el Reglament d'ús
municipal).
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Quan s'opte per una matriculació anual en cursets i se sol·licite l'aplicació d'aquest
descompte, les condicions assenyalades anteriorment per al seu gaudi han d'acreditar-se
tant en el moment de la matriculació anual com en cada un dels períodes de matriculació
trimestral que definisca el SME dins d'aquell. La falta d'acreditació determina que deixe
d'aplicar-se el descompte.
TIPUS DESCOMPTE

PERCENTATGE

A) PER TITULAR CARNET CLUB SME
- 1 membre de la unitat en situació desocupació
- 2 o més membres de la unitat en situació desocupació

50%
100%

ADAPTACIÓ FLEXIBLE DE QUOTES
Quan les activitats definides en els epígrafs 3.1, 3.3, 3.4 i 3.8 s'oferisquen amb referència a
un nombre determinat i mínim de participants, les quotes exigibles segons allò que s'ha
expressat en els esmentats epígrafs ho han de ser respecte a l'assenyalat nombre mínim.
No obstant això, i a l'efecte de possibilitar la realització de l'activitat i la seua
viabilitat econòmica, en cas que no s'aconseguira el nombre mínim de participants
inicialment oferit, pot realitzar-se l'activitat incrementant la quota exigible fins a un màxim
d'un 25% de forma proporcional al nombre de participants inscrits per a aconseguir l'ingrés
previst en relació amb l'activitat inicialment oferida i el seu nombre mínim de participants.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ACTIVITATS CULTURALS I ÚS D'INSTAL·LACIONS 2018
Article 9. Quota tributària
La quota tributària és la que resulte de l'aplicació dels epígrafs següents:
Epígraf 1.- Ús i actuacions culturals al Teatre Payà
1.1.- Cessió d'ús del Teatre Payà:
- Per cada hora de cessió 70 € (es fixa un mínim de 3 hores)
NOTA A L'EPÍGRAF 1.1: si la cessió s'efectua a favor d’entitats sense ànim
de lucre per a la realització d'un espectacle que siga executat per membres de la mateixa
entitat i no siga de caràcter gratuït, les tarifes definides en el present epígraf s’han de
reduir en un 50%.
1.2.- Entrades per celebració d'espectacle o activitats de cost fix organitzats
per l'Ajuntament:
L'import de la taxa s’ha de fixar en relació amb el cost total que la
contractació de l'espectacle o activitat oferida supose per a l'Ajuntament de Borriana,
segons el detall següent:
COST ESPECTACLE

IMPORT TAXA
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1.2.1.1.- Fins a 3.000 euros
1.2.1.2.De 3.001 a 6.000 euros
1.2.1.3.De 6.001 a 9.000 euros
1.2.1.4.De 9.001 a 12.000 euros
1.2.1.5.De 12.001 a 15.000 euros
1.2.1.6.- Superior a 15.001 euros.

Platea
5€
10 €
20 €
25 €
30 €

Amfiteatre
4€
8€
15 €
15 €
20 €
25 €

12 €

NOTA A L'EPÍGRAF 1.2: sobre les tarifes definides en l'apartat anterior,
s'han d'aplicar els següents descomptes respecte a la taxa corresponent a l'entrada del
titular, sense que resulten acumulables els descomptes:
- Titular de carnet jove:
- Jubilat o pensionista:
- Membre de família nombrosa o monoparental:

25%
25%
25%

Epígraf 2.- Museu Arqueològic Municipal
3.1 Entrades a dependències del Museu i visites guiades
TIPUS
Entrada senzilla
Entrada gratuïta

Dies d'entrada gratuïta (en
cas de festiu, es trasllada al
següent dia hàbil als efectes
del museu)
Grups (més de 20 persones)
Grups (més de 20 persones)
amb cita prèvia i amb el
pagament previ
Grups (més de 20 persones)
amb cita prèvia i amb el
pagament previ
Entrada reduïda (jubilats,
persones amb discapacitat,
professionals de
l'ensenyament)

CARACTERÍSTIQUES
Entrada a les sales del museu
i al jardí arqueològic
Excloses visites guiades

Excloses visites guiades

Entrada a les sales del museu
i al jardí arqueològic
Visita guiada a les sales del
museu, laboratori i al jardí
arqueològic
Visita guiada a les sales del
museu, laboratori i al jardí
arqueològic inclosa visita a
Carabona i Torre del Mar
Excloses visites guiades

PREU
2,50 €
Menors de 12 anys,
investigadors, socis de
l'ICOM
Dia Internacional dels
Museus, dia de Sant Blai,
setmana de festes de la
Misericòrdia
1,50 € / c. u.
3,50 € / c. u.

4,50 € / c. u.

1,50 €

3.2 Assistència a cursos, jornades, congressos o seminaris organitzats des
del Museu Arqueològic Municipal
Duració superior a 100 hores......................... 300,00 €
Duració entre 51 i 100 hores......................... 250,00 €
Duració entre 31 i 50 hores........................... 100,00 €
Duració inferior a 31 hores.......................... 30,00 €
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3.3 Còpies, escanejats o fotos de materials no subjectes a drets d'autor
a) Fotocòpies
Fotocòpia DIN A-4 (unitat): 0,20 € /unitat
b) Còpies digitals (escanejades)
Preu CD.................................................... 3,00 €/unitat
Escaneig d'un document........................... 3,00 € /unitat
c) Fotografies digitals de peces
Preu CD..................................................... 3,00 €/unitat
Fotografia amb mitjans del sol·licitant........... 5,00 €/unitat
Fotografia amb mitjans propis del museu... 10,00 €/unitat

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ACTIVITATS DE JOVENTUT I ÚS DEL CASAL JOVE 2018
Article 11.- Bonificacions
Als titulars del carnet jove i membres de família nombrosa o monoparental se'ls aplica un
20% de descompte en els cursos de l'epígraf 1 de l'art. 8.
Als que acrediten pertànyer en el moment de la sol·licitud a alguna associació o col·lectiu
juvenil de la ciutat de Borriana degudament registrada d'acord amb la normativa
d'aplicació, se'ls aplica igualment un 20% de descompte en les mateixes activitats que es
defineixen en el paràgraf anterior.
Per a l'epígraf 4 de l'article 8, l'aplicació de la bonificació del 20% en els supòsits definits
en els paràgrafs anteriors exigeix que es complisquen tals circumstàncies respecte a més
de la meitat dels integrants del grup.
Les bonificacions no són acumulables en cap cas. ”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sr. Fuster (dues), Sra. Aguilera (tres) i Sra. Sanchis (dues).
Intervé el Sr. Fuster, que presenta esmena conjunta dels grups PP, Cibur i Ciudadanos, del
següent tenor literal:
“IMPOSTOS SOBRE BÉNS IMMOBLES – URBANA 2018
1.- Atés que l'actualització dels valors cadastrals és d'un 0%, proposem una reducció de
gravamen.
Si la previsió d'ingressos per a l'exercici 2018 és de:
9.500.000 €, proposem que s'aplique una reducció del 2% sobre aquesta, cosa que
suposaria una reducció de 190.000 €.
Proposem l'equiparació del tractament dels títols de família monoparental, a l'efecte de
beneficis fiscals, als de la família generosa de categoria general.
2.- Després de la negativa de cadastre a revisar els valors cadastrals de la zona SURT-1,
Sant Gregori, i davant de la petició per part dels interessats que s'aplique sobre
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l'esmentada unitat d'execució una bonificació per considerar que es donen les
circumstàncies de l'apartat 1, plantegem la possibilitat d'acordar una bonificació respecte
d'això sobre les parcel·les del sector mencionat.
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 (2.198.790 euros) i els costos previsibles per a l'exercici 2017
segons estudi (2.352.170 euros) ascendiria a 153.380 euros.
RESPECTE A L'ORDENANÇA REGULADORA DE L’IAE
Proposem una modificació de l'apartat 2 de l'art. 7
Així mateix s'ha d'aplicar una bonificació per creació d'ocupació, fins a un màxim del 50%
de la quota tributària corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota
municipal i que hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb
contractes indefinits durant el període impositiu immediatament anterior al de l'aplicació de
la bonificació en relació amb el període anterior a aquell.
Per a la concessió de l'esmentada bonificació és necessari que la contractació
indefinida recaiga sobre treballadors que estiguen empadronats al municipi de
Borriana almenys dos anys.
Els percentatges de bonificació han d’estar en funció de quin siga l'increment mitjà de la
plantilla, i són els següents:
Increment de la plantilla fins al 10% ______________________ Bonificació del 10%
Per a increments superiors al 10%, el percentatge de bonificació per concedir ha de ser
l'equivalent al percentatge de la plantilla incrementat, sense que en cap cas el percentatge
de bonificació per concedir supere el 50%.
Respecte a l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
En l'art. 7.- Bonificacions
A.- L'apartat 1 permet la possibilitat de bonificar fins en un 95% la quota de l'impost a favor
de les construccions, instal·lacions o obres 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, per això proposem:
Bonificar amb un 50% aquelles construccions que es realitzen als polígons industrials (a
determinar) de Carabona i carretera de Nules, per ser declarades d'especial interés o
utilitat municipal, en tractar-se de projectes d'inversió que comporten el foment de
l'ocupació.”
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Sotmesa l'esmena a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, HUIT
(6 del PP, 1 de Cibur i 1 de Ciudadanos). Vots en contra, ONZE (6 del PSOE, 3 de
Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara
l'esmena de l'assumpte desestimada per majoria.
Sotmés l'assumpte sense esmenar a la corresponent votació, dóna el resultat següent:
vots a favor, ONZE (6 del PSOE, 3 de Compromís i 2 de Se Puede Burriana). Vots en
contra, HUIT (6 del PP, 1 de Cibur i 1 de Ciudadanos). Consegüentment es declara
l'assumpte aprovat per majoria.

2.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ, SI ESCAU, DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE TRANSPORT PÚBLIC FINS A LA UNIVERSITAT JAUME I (UJI) (exp. 12793/2017)
(Àrea Econòmica. Intervenció)
Sotmesa la ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia a la consideració de la
corporació, els dènou membres presents hi presten unànime aprovació. Consegüentment,
es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa Hisenda i Comptes, del
següent tenor literal:
“Examinada la memòria del regidor delegat de Cultura amb vista a la conveniència d'exigir
una contraprestació econòmica de caràcter públic per la utilització del servei de transport
d'estudiants de Borriana fins a la Universitat Jaume I (exp. G-12793/2017).
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 l'establiment de la taxa per prestació del servei de transport públic fins a
l’UJI, així com l'Ordenança fiscal reguladora d’aquesta segons proposta que s'adjunta al
present acord com a annex, per a la seua entrada en vigor una vegada publicada
definitivament d’acord amb la normativa d'aplicació.
SEGON.- Sotmetre el present acord d'imposició i ordenació de tribut 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.
TERCER.- Entendre's definitivament adoptat el present acord sense necessitat de nou
acord plenari de conformitat amb el que estableix l'article 17 de l'esmentat text legal, 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
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del que preveu l'article assenyalat.
QUART.- Contra el present acord d'aprovació d'Ordenança fiscal 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 en el Butlletí Oficial de la Província, sense
perjudici que puga interposar-se’n qualsevol altre que s’estime procedent.
ANNEX 1
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC FINS A L’UJI
ARTICLE 1. FONAMENT
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i
de conformitat amb allò que disposa l'article

106 de la Llei reguladora de les bases del
règim local i en la secció segona del capítol tercer del títol primer del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament acorda la imposició de la taxa per prestació del servei del transport
públic fins a l'UJI, que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització del servei de transport públic
que establisca aquest Ajuntament per als dies lectius des de Borriana fins a la Universitat
Jaume I (UJI) i al revés.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques beneficiàries del servei d'acord amb
les condicions de prestació establides per aquest Ajuntament, entenent-se per tals els
estudiants matriculats a l'UJI que residisquen en aquest municipi i utilitzen el servei.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS
No s’ha de concedir cap tipus d'exempció, reducció, bonificació en la present taxa, fora
dels supòsits previstos en les normes amb rang de llei o de les derivades de tractats
internacionals, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei d'hisendes locals.
ARTICLE 5. MERITACIÓ
L'obligació de contribuir i la meritació de les presents taxes es produeix com a
conseqüència de la prestació per part de l'Ajuntament de Borriana dels serveis que es
defineixen en aquesta Ordenança fiscal.
S'entén que la taxa es merita en el moment en què se sol·licita la prestació del servei
descrit en els articles d'aquesta ordenança.
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
1.- La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala en l'apartat
següent.
2.- La tarifa que cal aplicar per la prestació del servei és (incloent els tributs que siguen
aplicables, si escau):
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ABONAMENT MENSUAL *

20 EUROS

ABONAMENT TRIMESTRAL
**

50 EUROS

ABONAMENT ANUAL ***

120 EUROS

A l’efecte d'aquest servei s'entén:
* Abonament mensual: el que comprén un mes natural.
** Abonament trimestral: el corresponent a cada un dels tres trimestres en què es divideix
el curs acadèmic:
1r trimestre: d'inici de curs a 31 de desembre
2n trimestre: d'1 de gener a 31 de març
3r trimestre: d'1 d'abril a fi de curs
*** Abonament anual: el que comprén tot un curs acadèmic.
ARTICLE 7.- GESTIÓ
1.- S'estableix el règim d'autoliquidació en la gestió del cobrament d'aquesta taxa. La
persona interessada està obligada a presentar davant d'aquest Ajuntament, juntament amb
la sol·licitud corresponent, declaració d’autoliquidació segons el model determinat pel
mateix Ajuntament.
L’esmentada declaració d’autoliquidació, prèviament abonada, ha de ser adjuntada al
document de sol·licitud del servei. L'ingrés ha de tenir la consideració d'ingrés a compte.
No s’ha de tramitar cap sol·licitud en què no s'acredite, prèviament, el pagament de la taxa
2.- En la sol·licitud del servei la persona contribuent ha d'acreditar la condició d'estudiant
matriculat a l'UJI per al curs en què se sol·licite i declaració de residència a Borriana.
3.- Verificades les dades, l'Ajuntament ha d'expedir a favor de l'usuari, una vegada pagada
la liquidació de la taxa, una targeta personal i intransferible, acreditativa de ser usuari
d'aquest servei segons la modalitat d'abonament liquidada, que haurà d'exhibir al
responsable del vehicle de transport cada vegada que faça ús del servei.
4.- No és procedent prorrateig per baixa, ni substitució de tipus d'abonament.
ARTICLE 8.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
La inspecció i recaptació de la taxa s’ha de realitzar d'acord amb el que preveuen la Llei
general tributària i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les
disposicions dictades per al seu desplegament.
ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que es refereix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que per aquestes corresponguen en cada cas, s'ha d'aplicar
el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i
despleguen.
ARTICLE 10.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
En tot allò no previst en la present Ordenança ha de regir la normativa aplicable a les
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entitats locals en virtut del que disposen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
ARTICLE 11.- VIGÈNCIA
La present Ordenança fiscal ha d’entrar en vigor una vegada aprovada pel Ple de
l'Ajuntament i degudament publicada, i s’ha de mantenir vigent fins a la seua modificació o
derogació expressa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- ABONAMENT ANUAL ESPECIAL CURS 2017/2018
Atesa la data d'entrada en vigor de la present Ordenança, l'abonament anual corresponent
al curs acadèmic 2017/2018 comprén des de l'1 de gener de 2018 fins a la finalització del
curs, i el seu import és de 80 €.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Granel
(dues), Sr. Fuster (una), Sra. Aguilera (una) i Sra. Sanchis (una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
DÍHUIT (6 del PSOE, 3 de Compromís, 2 de Se Puede Burriana, 6 de PP i 1 de
Ciudadanos). Vots en contra, UN (1 de Cibur). Consegüentment es declara l'assumpte
aprovat per majoria.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 20 hores i 35 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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