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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 21 DE DESEMBRE DE 2017 (G15390/2017)
A la ciutat de Borriana, el 21 de desembre 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, i 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)
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)
SRA. M. CONSUELO SUAY MONER (PP)
SR. ÍÑIGO LOSADA BREITLAUCH (PP)
SR. ALEJANDRO CLAUSELL EDO (PP)
SRA. MARIOLA AGUILERA SANCHIS (Cibur)
SRA. M. JESÚS SANCHIS GUAL (Ciudadanos)
ABSENTS
7é. SR. MANUEL NAVARRO RUIZ (Se Puede Burriana)
SRA. VICTORIA MARÍA MARÍN FUENTES (PP)
SR. CARLOS SOLÁ PERIS (PP)
SR. ANTONIO SÁNCHEZ AVILÉS (Cibur)
La Sra. presidenta declara oberta la sessió, quan són les 9 hores i 5 minuts, i es passa a
continuació a llegir i resoldre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SISTEMA DE REVISIÓ DE TARIFES I DELS
QUADRES DE PREUS DE LES UNITATS D'OBRA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DE
L'AJUNTAMENT DE BORRIANA (exp. 241/2015) (Àrea I. Neg. Contractació)
La Secretaria dóna compte de dictamen de la Comissió Informativa d'Interior, Recursos
Humans i Benestar Social, del següent tenor literal:
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“Vista la documentació presentada per la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense, SA (FACSA), en data 3 de novembre de 2017 (reg. entrada núm. 14642),
que conté tant la proposta per a l'aprovació d'un sistema de revisió de tarifes del servei,
com la proposta del sistema de revisió dels quadres de preus de les obres; en ambdues
propostes se sol·licita que l'Ajuntament de Borriana aprove els esmentats sistemes de
revisió a l'efecte d'elaborar, d'una banda, el corresponent expedient de revisió de tarifes
per al pròxim exercici 2018 i, d'una altra, la redacció del projecte d'obres que cal realitzar
durant el mateix any.
Vist l'informe emés per part del cap dels serveis tècnics municipals, emés en data 4 de
desembre del present exercici, en què dóna conformitat al sistema de revisió de tarifes i
preus de les unitats d'obra del contracte, a través de les fórmules tipus proposades,
considerant-se aquest viable i proporcionat al caràcter del contracte, sense perjudici de la
posterior aplicació del sistema per a la concreció, si escau, dels valors monetaris
utilitzables a partir del pròxim exercici.
De conformitat amb l'informe de la Direcció de la Secció I, de data 12 de desembre de
2017.
Vist l'informe de fiscalització de la Intervenció de Fons.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, Recursos
Humans i Benestar Social, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el sistema de revisió de tarifes del contracte de gestió dels serveis
públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram de l'Ajuntament de Borriana, a través
de la següent fórmula tipus que utilitza diversos índexs específics de preus disponibles al
públic, referenciats als components de cost del contracte, prenent com a base l'estudi
econòmic de l'oferta i ponderant-se cada cost pel seu pes relatiu. Resulta així la següent
fórmula polinòmica:
Kt = a*(Àt / Ao) + b*(Bt / Bo) + c*(Ct / Co) + d*(Dt / Do) + e*(Et / Eo) + f
Sent:
Kt = coeficient de revisió de les tarifes en el moment t.
a = pes de la compra d'aigua = 18,25%
At = índex de variació dels costos de compra d'aigua, en la data de revisió “t”.
Ao = índex de variació costos de compra d'aigua, en la data d'última revisió.
b = pes del cost del subministrament elèctric = 10,03%
Bt = índex de variació del cost del subministrament elèctric, en la data de revisió “t”.
Bo = índex de variació cost del subministrament elèctric, en la data d'última revisió.
c = pes dels costos de personal = 40,31%
Ct = índex de variació dels costos de personal, en la data de revisió “t”.
Co = índex de variació dels costos de personal, en la data d'última revisió.
d = pes de costos específics del sector de l'aigua = 21,55%
Dt = índex de variació de costos específics sector aigua, en la data de revisió “t”.
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Do = índex de variació costos específics sector aigua, en la data d'última revisió.
e = pes d'altres costos d'explotació = 4,59%
Et = índex de variació d'altres costos d'explotació, en la data de revisió “t”.
Eo = índex de variació d'altres costos d'explotació, en la data d'última revisió.
f = pes de les amortitzacions = 5,27%

SEGON.- Aprovar el sistema de revisió dels quadres de preus de les unitats d'obra del
contracte de gestió dels serveis públics d'abastiment d'aigua potable i clavegueram de
l'Ajuntament de Borriana, a través de la fórmula següent:

Sent:
Kt = coeficient de revisió dels preus de les unitats d'obra en el moment t.
Ct = índex de preus materials generals. Índex ciment, en la data de revisió “t”.
Co = índex de preus materials generals. Índex del ciment, en la data d'última
revisió.
Et = índex de preus materials generals. Índex energia, en la data de revisió “t”.
Eo = índex de preus materials generals. Índex de l'energia, en la data d'última
revisió.
Pt = índex de preus materials generals. Índex productes plàstics, data revisió “t”.
Po = índex de preus materials generals. Índex productes plàstics, en data última
revisió.
Rt = índex de preus materials generals. Índex d'àrids i roques, en la data de revisió
“t”.
Ro = índex de preus materials generals. Índex àrids i roques, en data d'última
revisió.
St = índex de preus materials generals. Índex materials siderúrgics, data de revisió
“t”.
So = índex de preus materials generals. Índex materials siderúrgics, data última
revisió.
Tt = índex de preus materials generals. Índex materials electrònics, data de revisió
“t”.
To = índex de preus materials generals. Índex materials electrònics, data última
revisió.
TERCER.- Notificar a l'adjudicatària del contracte, significant que contra el present acord,
que és definitiu en la via administrativa, poden interposar en el termini d'un mes recurs
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potestatiu de reposició davant de l'òrgan que el dicta o, en el termini de dos mesos, recurs
contenciós administratiu davant del jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló de la Plana, de
conformitat amb el que disposen l'art. 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú, i art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Això sense perjudici que puguen utilitzar altres
recursos si ho estimaren oportú.”
En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sr. Aparisi
(una).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor,
SETZE (6 del PSOE, 3 de Compromís, 1 de Se Puede Burriana, 5 del PP i 1 de
Ciudadanos). Vots en contra, UN (1 de Cibur). Abstencions, CAP. Consegüentment es
declara l'assumpte aprovat per majoria.

2.- RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, DE
LES ORDENANCES 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 DE LES
INSTAL·LACIONS, I TAXES PER PRESTACIÓ DE 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 L'1 DE GENER DE 2018 (exp. G-12708/2017) (Àrea Econòmica. Intervenció)
Sotmesa la ratificació a la corresponent votació, els dèsset membres presents voten a
favor. 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:
“Vista la reclamació presentada en data 16/11/2017 (amb entrada núm. 15684 de
20/11/2017) per José Enrique Daudí Martínez-Yglesias, com a president de l'associació de
propietaris a favor del PAI Golf Sant Gregori de Borriana i en representació invocada
d’aquesta, contra l'acord plenari de 26 d'octubre de 2017 d'aprovació de modificació
d'ordenances fiscals per a 2018, en el període d'exposició pública de l'esmentat acord
provisional.
Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal.
Atés que la reclamació presentada no es refereix a cap element que haja estat objecte de
modificació d'ordenances fiscals segons l'acord adoptat, sinó a la sol·licitud d'inclusió de
determinades bonificacions en l'impost sobre béns immobles que a la vista dels informes
jurídics emesos es consideren no procedents.
A la vista del que s’ha informat i vist el dictamen favorable per majoria de la Comissió
Informativa d'Hisenda , el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
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PRIMER.- Desestimar la reclamació presentada per José Enrique Daudí MartínezYglesias, com a president de l'associació de propietaris a favor del PAI Golf Sant Gregori
de Borriana i en representació invocada d’aquesta, contra l'acord plenari de 26 d'octubre
de 2017 d'aprovació de modificació d'ordenances fiscals per a 2018, en el període
d'exposició pública de l'esmentat acord provisional, per considerar que aquesta no es
refereix a cap element que haja estat objecte de modificació d'ordenances fiscals segons
l'acord adoptat i referir-se a bonificacions en l'impost sobre béns immobles que, a la vista
dels informes jurídics emesos, es consideren no procedents.
SEGON.- Aprovar definitivament 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 redacció que s'adjunta com a
annex 1 al present acord, quedant redactats els articles d’aquestes en la forma que
s'expressa.
TERCER.- 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 en el Butlletí Oficial de la Província, sense
perjudici que se’n puga interposar 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.
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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%
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.
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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
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
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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:
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
8
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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
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
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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
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
TITULAR DEL CARNET JOVE
B) ALTRES:
B.1) EDAT ABONAT:
- 0-5 anys
- 6-12 anys
- 13-17 anys
- 18-24 anys
- 25-59 anys
- 60 anys o més
B.2) TEMPORALITAT PAGAMENT:
- Mensual
- Semestral
- Anual

50%

100%
25%
20%
13%
0%
25%
0%
12%
20%
10
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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
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
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- Equips sènior de clubs locals
- Equips veterans de clubs locals
- Col·legis
- Altres
- Partits en festius

7,90
4,50
4,50
16,20
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

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:
12
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- Equips fins a jún.-juv. de clubs locals
- Equips sènior de clubs locals
- Equips veterans de clubs locals
- Col·legis
- Altres
- Partits en festius

1,10
2,60
1,10
1,10
3,70
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
-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
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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
a divendres):
- Equip fins a infantil
27,30
- Equip cadet i juvenil-júnior
36,40
- Equip sènior
54,60
- Equip veterà
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
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- Altres
- Partits en festius

5,30
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
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

25%
15
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- 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

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:
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:
- Amb suport musical
- Gimnàstica adults
- Gimnàstica gent gran

12%
20%
40%
75%

B) PER DURACIÓ:
- Fins a 19 sessions
- De 20 a 29 sessions
- De 30 o més sessions

0%
15%
25%

C) PER TEMPORADA PER A GIMNÀSTICA GENT GRAN:
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- 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
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
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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%

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
18
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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).
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:
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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

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 €
15 €
20 €
25 €
30 €

Amfiteatre
4€
8€
12 €
15 €
20 €
25 €

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

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

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
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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)

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

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 €
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.”
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En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra. Rius
(tres), Sr. Fuster (dues) i Sra. Sanchis (dues).
Sotmés l'assumpte a la corresponent votació, dóna el resultat següent: vots a favor, DEU
(6 del PSOE, 3 de Compromís i 1 de Se Puede Burriana). Vots en contra, SET (5 de PP, 1
de Cibur i 1 de Ciudadanos). Abstencions, CAP. Consegüentment es declara l'assumpte
aprovat per majoria.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA
D'ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA (exp. G15483/2017) (Secretaria)
Sotmesa la ratificació a la corresponent votació, els dèsset membres presents voten
favorablement. Consegüentment, es ratifica la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia.
La Secretaria dóna compte de proposta de l'Alcaldia Presidència del següent tenor literal:
“La Constitució Espanyola considera, en l'article 27, l'educació com un dret fonamental de
tots els espanyols i encomana als poders públics que promoguen les condicions per al seu
efectiu gaudi.
El dret a l'educació dels ciutadans i ciutadanes, previst en l'article 27 de la Constitució, així
com el dret a la protecció de la infància i l'adolescència, implica el deure i el dret a
l'escolarització en centres docents amb una infraestructura adequada i de qualitat.
D'acord amb allò que s'ha exposat, l'article 15 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, atribueix a l'educació la condició
de servei públic fonamental, amb vista a garantir la seua prestació en tot el territori.
L'efectiva satisfacció d'aquest dret, que es materialitza necessàriament mitjançant la
dotació d'unes infraestructures educatives de qualitat i acords a la garantia constitucional
del dret, determina que actuacions com l'eliminació dels barracons, la construcció de nous
centres, l'ampliació, adequació d'aquells altres que tenen saturades i sobreutilitzades les
seues instal·lacions, i la rehabilitació de les instal·lacions obsoletes, es constitueixen en un
objectiu prioritari i obligat de l'administració educativa responsable.
En aquest marc, la Generalitat ha incrementat de forma rellevant la dotació que, per a
inversions en infraestructures educatives, reflecteixen anualment els seus pressupostos,
concretament ha passat de destinar 57,3 milions d'euros en el pressupost inicial de 2015, a
dotar amb 133.400.000 d'euros el corresponent capítol pressupostari per a l'exercici 2017.
Política d'inversions que s'articula al voltant del següent eix d'actuació prioritari: per un
costat mitjançant l'impuls de la construcció de nous centres docents públics, i per un altre
amb la millora dels existents, amb intervencions de caràcter integral, a través de
rehabilitacions, ampliacions i millores de qualsevol tipus en centres, de totes les etapes
educatives.
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Conseqüència d'aquesta ferma voluntat d'adequació de les infraestructures públiques
educatives a les necessitats i demandes dels ciutadans, la Generalitat va fer públic, al
gener de 2016, el Mapa d'infraestructures escolars, on es detallaven les actuacions
prioritàries de construcció de nous centres, d'ampliació i adequació d'altres, amb la doble
finalitat de disposar d'una oferta adequada de places escolars i d'eliminació dels barracons
existents.
És en aquest context d'impuls a la garantia de la prestació del servei públic fonamental
d'educació, on es posa de manifest la necessitat d'establir vies de cooperació entre les
diferents administracions públiques territorials implicades, que permeten sumar els
esforços de l'Administració de la Generalitat i d'aquelles administracions locals que així ho
manifesten.
És, a més, una reivindicació del municipalisme valencià poder participar en la construcció
de centres educatius i infraestructures de la Generalitat que demanen els veïns i veïnes,
especialment respecte d'aquells sobre els quals tenen atribuïda, per llei, la responsabilitat
de mantenir, una vegada construïts.
Vistos, d'una banda, la voluntat de col·laboració entre l'administració local i autonòmica,
l'objectiu comú de millora de les infraestructures educatives, la possibilitat d'assumir
mitjançant delegació pels ajuntaments les competències necessàries per a l'execució de
les inversions necessàries en matèria d'infraestructures educatives, així com l'interés a
salvaguardar el dret dels menors a l'educació, mitjançant la creació d'una oferta educativa
en la xarxa de centres públics que compta amb la infraestructura necessària, cal
l'aprovació d'aquesta norma, per a impulsar de forma rellevant la realització de les
inversions recollides en el mapa d'infraestructures educatives.
A aquests efectes, i en compliment del decret de la Conselleria d'Educació, és condició
indispensable adherir-se al pla de cooperació, amb la consulta prèvia al Consell Escolar
Municipal. La sol·licitud, en tot cas, ha d'identificar l'actuació concreta que cal realitzar i ha
de ser subscrita per l'òrgan competent. En el cas dels ajuntaments, la decisió de presentar
aquesta sol·licitud ha de ser adoptada per acord plenari.

Per tot això, els grups municipals que formen l'Ajuntament de Borriana aproven:
1. Demanar l'adhesió a aquest pla de cooperació, per a les actuacions que indica el Decret
llei 5/2017, de 20 d'octubre.
2. Realitzar les memòries econòmiques necessàries per a la valoració de les necessitats
en matèria d'educació que tenen els nostres centres, tant en necessitats constructives com
de material o de qualsevol altra índole inherent a la millora de condicions dels nostres
col·legis i el seu sistema educatiu.
3. Publicar i publicitar l'acord plenari, comunicant al més prompte possible a la Conselleria
d'Educació, i que s'inicien els processos que indica el Decret 5/2017, de 20 d'octubre, per
a la immediata posada en marxa de tot el rellevant a aquest assumpte per a la millora i
adequació de les nostres instal·lacions educatives locals.”
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En relació amb el fons de l'assumpte, es produeixen les intervencions següents: Sra.
alcaldessa (tres), Sra. Montagut (una).
Sotmés l'assumpte a la consideració de la corporació municipal, els dèsset membres
presents hi presten unànime aprovació, i així ho declara la Presidència.

I sense més assumptes per tractar, la Presidència alça la sessió a les 10 hores i 25 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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