15.11. PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BLOC-ELS VERDS DE
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013
Vista la proposta de resolució relativa a la modificació d’ordenances fiscals 2013, presentada pel
regidor Sr. Forment, a l’empara del que preveu l’art. 116 de la llei 8/2010 de règim local valencià vist
l’informe conjunt de l’Interventor de Fons i del Secretari general.
Donada compte del dictamen emés per la Comissió Informativa, en la part dispositiva de la qual
diu:
A. Aprovar inicialment, i definitivament en absència de reclamacions, la modificació de les següents
ordenances fiscals per a l’exercici 2013 o 2014 segons siga procedent.
“ORDENANÇA FISCAL Núm. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Es modifiquen els següents articles:
Nou article 4.1
No estan subjectes a aquest impost:
Aquelles transmissions que siguen conseqüència de subhastes o de procediments d’execució
hipotecària de caràcter judicial o privats, sempre que concorren les següents circumstàncies:
a) Que el transmitent siga una persona física.
b) Que es tracte de transmissions “intervius” i que el bé jurídic que és objecte del fet imposable
siga l’habitatge habitual del transmitent.
c) Que l’habitatge tinga un valor cadastral inferior a 500.000 € en el moment del fet imposable.
Article 7
(......)
c) En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del
RDL 6/2012, de 9 de març de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en
ocasió de la dació en pagament del seu habitatge previst en l’article 3 de l'Annex d’aquesta norma,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquirira l’immoble, sense
que el substitut puga exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CIRCULACIÓ DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es modifiquen els següents articles
Article 3
(.....)
6. Es bonificarà el 25% de l'impost per als vehicles híbrids que es donen d'alta en el municipi. Per
a poder aplicar aquesta bonificació, els interessats hauran d'instar la seua concessió i tindrà efectes a
partir del període impositiu següent al de la data de sol·licitud. En el cas de matriculació o nova
adquisició del vehicle, es practicarà l'autoliquidació de l'impost. Sense perjudici d'açò, el subjecte passiu
podrà sol·licitar l’exempció en el termini d’un mes des de la data de pagament de l'autoliquidació. Es
procedirà a la devolució de l’excés d’impost ingressat a partir de la confirmació de la concessió de
l’exempció.
ORDENANÇA FISCAL Núm. 5 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS I OBRES
Es modifiquen els següents articles:
Article 5
(.....)
6. S’aplicarà una bonificació del 50% en favor de les construccions d’ús particular, instal·lacions, o
obres en les quals s'incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar sobre el
valor de les dites instal·lacions i obres. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que
les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent
homologació de l'Administració competent.
No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació d’aquests sistemes d’aprofitament de
l’energia solar siga obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si escau, les
bonificacions, en el seu cas, que es refereixen els apartats anteriors d’aquest article.”
B) Procedir a la publicació dels preceptius anuncis i, una vegada finalitzat el termini d’exposició
al públic durant els 30 dies següent a la inserció del corresponent anunci al BOP, si no es
presentaren reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord de modificació de les
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Ordenances Fiscals aprovades per a la seua vigència amb efectes des de la data d’entrada en
vigor assenyalada, una vegada publicada íntegra al BOP, d’acord amb l’article 17 del RD
Legislatiu 2/04 de 5 de març.

C) Les presents modificacions de les Ordenances entraran en vigor d’acord amb la seua
meritació de conformitat amb l’informe conjunt de la Intervenció i Secretària que es troba en
poder de l’expedient.”

Obert el debat, el Sr. Forment informa que després d’una jornada de participació ciutadana el
seu grup considera convenient plantejar propostes per a modificar algunes ordenances, i després
d’estudiar algunes modificacions d’altres ajuntaments els tècnics municipals (Secretari i Interventor)
ens han dit en els seus informes que l’ajuntament no té competència per a determinar subjectes
passius i atés que ja està dictaminat, demana votació separada per cada ordenança.

El Sr. Forment continua explicant la resta de la proposta i planteja una esmena verbal, perquè
l’article 3 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre circulació de vehicles de tracció
mecànica, siga del 35% i no del 25%.
Tot seguit, el Sr. Pons manifesta que aquesta conforme amb la redacció atorgada a la
proposta.
El sr. Oñate indica que ja s’ha debatut, no tornarem a incidir sobre el mateix, votarem a favor
d’aquelles propostes que d’acord amb la legalitat vigent i als informes dels funcionaris de la casa són
assumibles.

Finalitzat el debat, per la Presidència s’admet la sol·licitud del Sr. Forment d’efectuar votacions
separades i per l’Alcaldessa se sotmet a votació l’esmena presentada pel grup municipal BLOC-ELS
VERDS, relativa a l’article 3 de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre circulació
de vehicles de tracció mecànica, la bonificació serà del 35% i no del 25%; sent aprovada per
unanimitat.
A continuació es vota el dictamen respecte de la modificació a l’Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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Sotmesa a votació la redacció de l’article 4.1 de la dita ordenança, de conformitat amb el
dictamen emés per la Comissió Informativa, és rebutjada per unanimitat.

A continuació, se sotmet a votació la redacció de l’article 7 de la dita ordenança, de conformitat
amb el dictamen emés per la Comissió Informativa, és aprovat per unanimitat.
Tot seguit, es procedeix a votar el dictamen de la Comissió més l’esmena abans aprovada de
vehicles respecte del 35%, i és aprovat per unanimitat.

A continuació es vota el dictamen de la comissió informativa, a l’Ordenança fiscal núm. 5
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Sotmesa a votació la
redacció de l’article 5 de la dita ordenança, de conformitat amb el dictamen emés per la Comissió
Informativa, és aprovat per unanimitat.
En conseqüència, com resultat de les votacions anteriors el Ple acorda:

A. Aprovar inicialment, i definitivament en absència de reclamacions, la modificació de les
següents ordenances fiscals per a l’exercici 2013 o 2014 segons siga procedent.
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Es modifiquen els següents articles:
Article 7
(......)
c) En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del
RDL 6/2012, de 9 de març de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en
ocasió de la dació en pagament del seu habitatge previst en l’article 3 de l’annex d’aquesta norma,
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquirira l’immoble, sense
que el substitut puga exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.
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ORDENANÇA FISCAL Núm. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CIRCULACIÓ DE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es modifiquen els següents articles
Article 3
(.....)
6. Es bonificarà el 35% de l'impost per als vehicles híbrids que es donen d’alta en el municipi. Per
a poder aplicar aquesta bonificació, els interessats hauran d’instar la seua concessió i tindrà efectes a
partir del període impositiu següent al de la data de sol·licitud. En el cas de matriculació o nova
adquisició del vehicle, es practicarà l'autoliquidació de l'impost. Sense perjudici d'açò, el subjecte passiu
podrà sol·licitar l’exempció en el termini d’un mes des de la data de pagament de l'autoliquidació. Es
procedirà a la devolució de l’excés d’impost ingressat a partir de la confirmació de la concessió de
l’exempció
ORDENANÇA FISCAL Núm. 5 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS I OBRES
Es modifiquen els següents articles
Article 5
(.....)
6. S’aplicarà una bonificació del 50% en favor de les construccions d’ús particular, instal·lacions,
o obres en les quals s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar sobre
el valor de les dites instal·lacions i obres. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet
que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent
homologació de l'Administració competent.
No es concedirà aquesta bonificació quan la instal·lació d’aquests sistemes d’aprofitament de
l’energia solar siga obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si escau, les
bonificacions, en el seu cas, que es refereixen els apartats anteriors d’aquest article.”
B) Procedir a la publicació dels preceptius anuncis i, una vegada finalitzat el termini d’exposició al
públic durant els 30 dies següent a la inserció del corresponent anunci al BOP, si no es presentaren
reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals
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aprovades per a la seua vigència amb efectes des de la data d’entrada en vigor assenyalada, una
vegada publicada íntegra al BOP, d’acord amb l’article 17 del RD Legislatiu 2/04 de 5 de març.
C) Les presents modificacions de les Ordenances entraran en vigor d’acord amb el seu meritació
de conformitat amb l’informe conjunt de la Intervenció i Secretària que es troba en poder de l’expedient.
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