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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 13/2020, de 6 de novembre)
Sessió núm. 12/2020
Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
Caràcter: extraordinari
Data: 26 d'octubre de 2020
Hora: 14.00
Lloc: saló de plens de l'Ajuntament
Presidix: Antonio González Rodríguez, alcalde
Regidors assistents:
Grup municipal del PSOE
Davinia Calatayud Sebastià
Alejandro Fuentes Valero
Francisca Oliver Gil
Faustino Manzano Fuentes
Mar Albuixech Ponce
Juan Pablo Bosch Alepuz
Belén Godoy Pérez
Jaime Wic Rosa
Grup municipal Compromís
Lourdes Moreno Blay
Mª Amparo Medina Iborra
Josep Magraner i Ramón
Grup municipal Partit Popular
Rafael Beltrán Domenech
Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sessió se celebra de manera presencial, a porta tancada.
La justificació del caràcter extraordinari de la sessió ve donada per la conveniència
d'ultimar la tramitació dels expedients proposats amb anterioritat a la celebració de la
sessió ordinària.
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d'aprovació provisional del projecte de conveni per a la
constitució d'una entitat de gestió i modernització empresarial en el polígon
industrial Joan Carles I
2. Proposta modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
***
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Proposta d'aprovació provisional del projecte de conveni per a la constitució d'una
entitat de gestió i modernització empresarial en el polígon industrial Joan Carles I
Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació i
Seguretat Ciutadanes, i Benestar Animal, en sessió ordinària celebrada el 14
d'octubre de 2020.
Es promou debat i es produïxen les intervencions resumides a continuació, amb
caràcter d'índex per a seguiment de la gravació sonora que, com a document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta:
Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís,
sol·licita aclariment sobre si s'han tingut en compte les observacions i requeriments
Sr. interventor.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular així mateix
sol·licita informació sobre si s'han rectificat en el text del conveni.
El Sr. alcalde tanca el debat, aclarint i distingint entre l'aportació municipal com a
propietari de terrenys en el polígon, i la possible subvenció que es considere concedir
donada la importància del polígon industrial per a Almussafes.
La secretària puntualitza, en l'apartat primer de la partisca dispositiva de la proposta
consta quer s'aprova amb els requeriments dels informes, i que en l'expedient obra el
text del conveni rectificat que reunix tots i cada un dels requisits assenyalats pel Sr.
interventor.
Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords amb nou vots a favor, Antonio González Rodríguez, Davinia
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Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y
Jaime Wic Rosa, del grup socialista, i quatre vots en contra de Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón, del grup Compromís, i Rafael
Enrique Beltrán del grup popular.
El Ple de l'Ajuntament va aprovar, en sessió de 6 d'octubre de 2016, el Pla
director com a instrument de planificació que permetrà al municipi aglutinar i
dirigir projectes i actuacions promogudes cap a un o més resultats esperats en
el procés de construir un futur sostingut i intel·ligent del municipi.
El Pla establix com a objectius transversals:
a) Reforçar els processos locals de participació ciutadana en la identificació,
planejament, control i seguiment del desenrotllament urbà i especialització
econòmica d'Almussafes.
b) Promoure i desenrotllar de forma ordenada l'activitat industrial, aprofitant
la posició geogràfica estratègica del Polígon Industrial Joan Carles I.
Per això amb l'execució del Pla en “l'Eix C, Empresa establix com a objectiu
el construir una estructura econòmica local fort, intel·ligent i innovadora,
capaç de ser motor de creixement i ocupació, i competitiva a nivell regional i
nacional”.
En la proposta d'actuació i pla d'adequació normatiu en l'àmbit
d'infraestructures industrials del Polígon Industrial Joan Carles I i del Polígon
Nord, s'establix com una de les actuacions previstes implicar als òrgans de
gestió i/o associacions d'usuaris dels polígons en la transferència de
coneixement i en el desenrotllament i gestió de les infraestructures de
transport, logístiques, energètiques, de telecomunicacions, hidràuliques,
tractament de residus i de qualsevol altre tipus que suposen una dotació de
major qualitat al polígon per mitjà de convenis.
En el mapa de parcs empresarials de la Comunitat Valenciana IVACE figura:
POLÍGON INDUSTRIAL JUAN CARLOS I
Cod. ine
46035
Municipi
Almussafes
Província
València
Comarca
La Ribera Baixa
Total superfície
1.427.164
Distància autovia autopista
1
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Distància aeroport
Distància port

29
20

En data 28 d'agost de 2020, núm. RE 2020004002, es registra en
l'Ajuntament d'Almussafes, per la Comissió promotora de l'Entitat de Gestió i
Modernització (d'ara en avant EGM) de l'àrea industrial denominada Polígon
Joan Carles I, amb la documentació preceptiva exigida en l'art. 7 de la Llei
14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees
industrials de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm 8312, de 7 de juny de
2018; BOE núm. 157, de 29 de juny de 2018).
a) La identificació de les persones titulars que integren la comissió
promotora, així com un domicili als efectes de notificacions.
b) La identificació exacta de l'àrea industrial classificada que es vol
gestionar.
c) Un projecte d'estatuts, que inclourà almenys el contingut establit en
l'article següent.
d) Un pla inicial d'actuació, en el que s'inclourà almenys:
i. Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es volen
desenrotllar per l'entitat, i si és el cas, dels Serveis, millores o les mesures de
gestió i modernització proposades.
ii. Un projecte de pressupost dels gastos necessaris per al seu
funcionament, concretant si és el cas les partides per a la realització o
implantació dels Serveis, actuacions, mesures i millores proposades.
iii. Les fonts de finançament previstes.
iv. El període de duració de l'entitat i, si és el cas, el cronograma
aproximat per a la implantació dels Serveis, millores, mesures o actuacions
que es proposen.
e) Certificació registral de domini i càrregues de tots els immobles privats
o patrimonials inscrits i inclosos en l'àrea industrial classificada que es vol
gestionar per l'entitat, per a acreditar el percentatge de representació exigit
com a comissió promotora en el punt 1 d'este article. En cas de no constar
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inscrit l'immoble, s'haurà d'aportar respecte al mateix còpia del document
acreditatiu de la propietat de les finques no inscrites.
Ultimades que han sigut les negociacions pertinents i concretats els
compromisos que de mutu acord adquiriran tant l'EGM com l'Ajuntament, no
sols pel que fa a les funcions que a les EGM atribuïx l'art. 6 de la Llei
esmentada, sinó també a fi de definir la forma de participació de l'Ajuntament
en els òrgans de govern de l'entitat i el control municipal sobre els comptes
anuals, acords i actuacions realitzades, sense perjuí de les competències que a
l'Ajuntament atribuïx la llei de Règim Local, qüestions que es reflectiran en
el text del present projecte de Conveni.
Vistos els informes de la secretària general núm. 49/2020, de 23 de setembre,
de l'enginyer tècnic industrial de 18 de setembre de 2020 i de la
Intervervenció municipal, de 13 d'octubre.
I de conformitat amb el que establix la -Llei 14/2018, de 5 de juny, de la
Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la
Comunitat Valenciana en relació amb els arts 47 a 53 d e la Llei 40/2015 d'1
d e octubre.
Per tot això, l'Ajuntament Ple com a òrgan competent adopta els ACORDS
següents:
Primer. Aprovar amb caràcter provisional el conveni annex, proposat per la
comissió promotora de l'EGM del Polígon Joan Carles I en l'àmbit del terme
municipal d'Almussafes i actualitzat després dels informes emesos pels
tècnics municipals, que té per objecte definir l'àmbit de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Almussafes i l'entitat de gestió i modernització del Polígon
Joan Carles I per a la consecució dels objectius de:
1. Impulsar que el Polígon industrial Polígon Joan Carles I als efectes de
que compte amb les infraestructures, dotacions i Serveis necessaris per al
desenrotllament eficient i econòmic, social i mediambientalment sostenible
de les activitats econòmiques, millorant la gestió i la qualitat del sòl industrial
i la competitivitat de les empreses.
2. Coordinar l'actuació de l'ajuntament i la col·laboració publicoprivada en
la gestió i millora de les infraestructures i els Serveis existents en l'àmbit del
Polígon Joan Carles I i contribuir a la implantació de noves dotacions i
Serveis que aporten a les mateixes major valor afegit.
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3. Servir d'instrument contribuir de forma més eficient a la conservació,
manteniment, ampliació i millora de les infraestructures, dotacions i Serveis
del Polígon en els termes dels compromisos assumits en este conveni.
Segon. Aprovar en totes i cada una de les seues tanques la proposta de
conveni, annex al present acord , que arreplega els compromisos que amb
vista a les funcions i Serveis a realitzar per l'EGM i l'Ajuntament
d'Almussafes en el marc de les funcions definides en l'article 6 de la Llei
14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció
de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Notificar el present acord a la Comissió promotora per a la seua
ratificació per l'Assemblea de l'EGM; acord que hi haurà de reunir el vot
favorable de, com a mínim, el 51 % de les persones titulars de tota l'àrea
industrial sol·licitada que, a més, representen, com a mínim, el 51 % dels
coeficients de participació, i acreditar que s'ha ratificat el conveni així com
la voluntat de constituir l'entitat, els Estatuts de la mateixa, així com el
nomenament de les persones que, entre totes les integrants de l'entitat,
ostentaran els càrrecs de la junta directiva previstos en l'apartat 2 de l'article
23.
Quart. Notificar així mateix el present acord als propietaris dels terrenys
inclosos en l'àmbit territorial del Polígon Joan Carles I, que figuren en el
certificat registral que hi ha en l'expedient per mitjà de l'oportuna notificació
electrònica .
Quint. Una vegada siga ratificat el projecte de conveni, se sotmetrà novament
el Ple municipal que autoritzarà la constitució de l'Entitat i la consegüent
firma del conveni.
***
2. Proposta modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió extraordinària celebrada el 21 d'octubre de 2020.
Mar Albuixech Ponce, regidora delegada de l'àrea, explica la proposta.
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Es promou debat i es produïxen les intervencions resumides a continuació, amb
caràcter d'índex per a seguiment de la gravació sonora que, com a document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta:
Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes, es congratula de que l'equip de govern haja canviat de criteri incloent la
proposta que al seu dia va fer Compromís d'ampliació dels terminis de pagament. I a
continuació repartix el text amb esmenes parcials a la proposta inicial i que afecten
l'article 57 de l'Ordenança fiscal general de Gestió, respecte del IAE es proposa
introduir una bonificació mediambiental i una altra bonificació del 50% al rendiment
econòmic i respecte Impost sobre l'augment del valor de terrenys i béns immobles
(plusvàlua). es proposa la baixada del tipus de gravamen.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular manifesta
que presenta al seu torn dos esmenes parcials a la proposta inicial, que afecten, una
al títol V, article 66.3 relatiu a la periodicitat dels pagaments; i la segona a la reducció
de l'impost sobre l'augment del valor de terrenys i béns immobles (plusvàlua).
Mar Albuixech Ponce, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, intervé
contestant a les esmenes presentades per Compromís:
1. Respecte a la primera, no la consideren oportuna ja que no suposaria millora per al
contribuent i plantejaria un problema de gestió informàtica al departament.
2. Respecte a la segona bonificació del IAE, enguany cal ser prudents, la bonificació
que es proposa suposaria una disminució d'ingressos en les arques municipals de
1.750.000 euros; és arriscat i a més hi ha moltes variables.
3. Respecte a la tercera, la plusvàlua ja s'ha rebaixat.
Les mateixes consideracions es poden aplicar a l'esmena presentada per grup del
Partit Popular.
Inicia el segon torn d'intervencions Lourdes Moreno Blay, proposa que si cal efectuar
mes valoracions respecte a possibles situació, que es retire el punt de l'orde del dia
per a millor estudi. Insistix respecte a la plusvàlua ja que encara queda un marge de
rebaixa respecte de la franja possible.
Reitera igualment la seua proposta respecte al IAE ja que la llei vos dóna una
ferramenta i es podria beneficiar a les empreses familiars en estos moments difícils.
Rafael Enrique Beltrán Domènech es reafirma en la proposta d'esmenes presentades,
encara que informàticament siga complicat, i respecte a la plusvàlua proposa
intentar-ho.
El Sr. alcalde tanca el debat, ampliant el que s'ha dit per la regidora delgada
d'Hisenda, sobre a qui afavorirà les mesures proposades. L'ampliació de plaça de
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pagament, no està clar si afavorix o no i a més comporta complexitat informàtica.
Respecte al IAE, no cal oblidar que la minoració en els recursos municipals impedirà
la possible actuació municipal en mesures socials. I elucubra sobre la dicotamia entre
polítiques de dretes i d'esquerres, suport a l'empresariat o atenció al gasto social.
Finalment respecte a les plusvàlues recalca que la major part dels ingressos provenen
no la compravenda de vivendes sinó de naus industrials.
Acte seguit se sotmeten a votació les esmenes presentades pels grups municipals per
la seua orde de presentació, amb el resultat següent:
Esmenes presentades pel grup municipal Compromís: quatre vots a favor dels
integrants del els grups Compromís i popular i 9 vots en contra dels integrants del
grup municipal socialista. No resulta aprovada.
Esmenes presentades pel grup municipal popular: quatre vots a favor dels integrants
del els grups Compromís i popular i 9 vots en contra dels integrants del grup
municipal socialista. No resulta aprovada.
Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària el dictamen de la
comissió informativa sense modificació, i s'adopten els següents acords per
unanimitat (Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa,
Lourdes Moreno Blay, Mª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael
Enrique Beltrán).
La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19
va portar al Govern a decretar l'estat d'alarma pel RD 463/2020, de 14 de març.
Esta situació va fer que per part de la corporació s'adoptaren una sèrie de mesures
fiscals que van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament del 22 d'abril de 2020.
L'impacte que està tenint esta situació d'excepcionalitat obliga a este Ajuntament, en
l'àmbit de les seues competències, i en concret en l'àrea d'Hisenda a adoptar les
mesures necessàries per a pal·liar els efectes que esta situació està tenint.
En l'anterior acord plenari es va derogar la taxa que venien pagant per
l'ocupació del domini públic local els bars i restaurants de la localitat pels conceptes
de mesos i cadires i marquesines de les seues terrasses. Esta mesura es va a prorrogar
durant l'exercici 2021 deixant derogada l'aplicació de la dita taxa.
L'actualsituació fa necessari facilitar i flexibilitzar els terminis de pagament als
obligats tributaris, millorant la fórmula dels fraccionaments i concedint la possibilitat
a cada subjecte passiu de què sol·licite un pla personalitzat del pagament dels seus
tributs amb l'Ajuntament.
Quant a la taxa per l'ocupació del domini públic local per a aquelles empreses
subministradores d'energia i telecomunicacions es modifica el règim de declaració
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tributària, passant del de declaració al d'autoliquidació amb la qual cosa s'agilitza la
gestió d'este tribut i el seu pagament.
Respecte a la nova bonificació que s'aprova en el IAE, es tracta d'una
bonificació mediambiental que es va a aplicar per al període impositiu de 2021 i que
pretén premiar l'ús de les energies renovables i de mitjans de transport més eficients.
Vist el que disposa l'article 105 i següents de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vist el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:
1º- Modificar els articles que s'indiquen en les següents ordenances municipals,
mantenint la resta de l'articulat en la seua actual redacció:
1.a)- ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I
INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS.
ARTICLE 57é.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS.
1. Serà competència de l'Alcaldia Presidència, prèvia instrucció del corresponent
expedient, la concessió d'ajornaments o fraccionaments de deutes liquidades de
caràcter tributari.
2. Els ajornaments i fraccionaments hauran de ser sol·licitats pels interessats. Junt
amb la sol·licitud hauran d'acompanyar, sense perjuí d'altres requisits i documentació
que s'arreplegue en punts posteriors d'este article, el següent:
•

•

Les sol·licituds presentades per persones físiques inclourà una
declaració responsable en què al·leguen tindre dificultats
econòmiques que els impedixen de manera transitòria efectuar el
pagament en el termini establit.
La sol·licituds presentades per persones jurídiques i la resta de
subjectes passius que no siguen persones físiques, quan l'import viu
dels ajornaments i fraccionaments, inclòs el que sol·licita, no supere
els 150.000 euros inclourà una declaració responsable en què
al·leguen tindre dificultats econòmiques que els impedixen de manera
transitòria efectuar el pagament en el termini establit.
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•

Per a la resta de sol·licituds de persones jurídiques i la resta de
subjectes passius que no siguen persones físiques, s'aportarà la
documentació justificativa que acredite les dificultats econòmiques i
financeres que els impedixen de manera transitòria efectuar el
pagament en el termini establit. La documentació requerida inclourà
còpia dels comptes (balanç i compte de resultats dels últims 2
exercicis), compte de resultats previsional i pressupost de tresoreria de
l'exercici corrent i de l'exercici següent, i una memòria justificativa i
explicativa de les dificultats econòmiques al·legades. També es podrà
requerir la documentació addicional que s'estime necessària per a
valorar adequadament la sol·licitud. El termini màxim d'ajornament i
fraccionament d'estos deutes serà de 12 mesos en 4 venciments
trimestrals.

3. Els ajornaments i fraccionaments es concediran per un termini màxim de dos anys,
excepte causa degudament motivada. Els ajornaments i fraccionaments a persones
jurídiques quan l'import viu d'ajornaments i fraccionaments, inclòs el que se
sol·licita, supere els 150.000 euros es concediran per un termini màxim d'1 any. Es
podran acceptar entregues a bo compte a instàncies del contribuent, amb import
mínim de 30,00 €, sense que això signifique que es paralitza el procediment de
recaptació, meritant els recàrrecs i interessos que corresponguen.
4. No es concediran fraccionaments, amb fraccions de pagament inferiors al
trimestre, excepte causa degudament motivada. Els venciments trimestrals es fixaran
els dies 20 o immediat hàbil posterior dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.
5. No es requerirà garantia del deute per a aquells ajornaments o fraccionaments
concedits el principal dels quals no excedisca de la quantitat de trenta mil euros
(30.000 €), excepte causa degudament motivada. La resta d'ajornaments o
fraccionaments requeriran del corresponent aval bancari. Excepcionalment podrà
acceptar-se un altre tipus de garanties de les regulades en el Reglament General de
Recaptació.
6.La totalitat dels ajornaments i fraccionaments concedits no podrà posar en perill
l'estabilitat pressupostària ni la capacitat municipal de fer front als pagaments. Quan
la tresoreria municipal valore que l'import de la sol·licitud sumada al total
d'ajornaments i fraccionaments ja concedits poguera posar en perill estes qüestions,
ho posarà de manifest a la Regidoria d'Hisenda qui demanara els informes oportuns,
que podran ser justificatius de la denegació o modulació de la sol·licitud rebuda.
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7. No s'exigiran interessos de demora per a aquells ajornaments o fraccionaments de
pagament que es referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva
sempre que es tracte de l'I.B.I. o de l'I.A.E. i es complisquen els requisits següents:
- Que hagueren sigut sol·licitats dins del termini reglamentàriament
establit.
- Que el sol·licitant no tinga deutes en executiva amb l'Ajuntament pel
mateix o altres conceptes, llevat que estos deutes es troben recorregudes
en via administrativa o contenciós-administrativa i pendent de resolució.
- Que el pagament total de les mateixes es produïsca dins del mateix
exercici que el del seu meritació.
8. Per als fraccionaments o ajornaments regulats en el paràgraf anterior s'establixen
els següents períodes de pagament de les fraccions:
A) Per a tributs el cobrament del qual ve establit els mesos de juny i juliol:
A) Només cal demanar fraccionaments:
B) En tres venciments:
C) 05 de juliol, 05 d'octubre i 05 de desembre o immediats hàbils posteriors
B) Per a tributs el cobrament del qual ve establit en els mesos d'octubre i novembre:
D) Sense possibilitat de fraccionament.
E) Ajornament fins el 20 de desembre o immediat hàbil posterior.
9. Els ajornaments i fraccionaments a què es referixen els paràgrafs 7 i 8 del present
article es concediran per a l'exercici sol·licitat i següents, sempre que es presenten
dins de termini i es concediran de forma automàtica, sempre que els sol·licitants
reunisquen els requisits preceptius per a la seua concessió, establits en els paràgrafs
anteriors. En cas de no reunir els dits requisits, se'ls notificarà la denegació del
fraccionament degudament motivat.
Per a la seua concessió és necessària la domiciliació en compte de les fraccions o
terminis sol·licitats.
S'establix com a termini límit per a la seua sol·licitud amb efectes per al mateix
exercici el 31 de maig o immediat hàbil posterior, aplicant-se el fraccionament per a
l'exercici següent si es demana després d'esta data.
10. En el no regulat específicament en esta Ordenança caldrà ajustar-se al que
disposen els articles 44 a 54 del Reglament General de Recaptació.
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ARTICLE 60é.- DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS.
La devolució d'ingressos que tinguen el caràcter d'indeguts es tramitarà conforme al
Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament
de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
El control del dit procediment competirà a la Tresoreria municipal que adoptarà
aquelles mesures que crega oportunes per a l'adequada resolució del dit procediment.
TÍTOL V. PLANS PERSONALITZATS DE PAGAMENT.
ARTICLE 66é.- PLANS PERSONALITZATS DE PAGAMENT
1. Definició: El Pla de pagament personalitzat és un sistema especial de pagament de
rebuts que permet realitzar ingressos periòdics a compte del deute anual estimada
corresponent als següents rebuts de padró: IBI, IVTM, TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA AMB ENTRADA DE
VEHICLES I IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
No es cobraran interessos de demora, sempre que es paguen les fraccions en els
terminis indicats.
2. Requisits:
a) No tindre deute pendent en executiva amb l'administració municipal.
b) La quota mínima que resulte d'aplicar a la suma dels tributs assenyalats en el
paràgraf 1 la periodicitat dels pagaments seleccionats per l'interessat, no podrà ser
inferior a 20€.
c) Haurà de domiciliar obligatòriament el pagament de les quotes en un únic compte.
3. Periodicitat dels pagaments: Serà mensual. Consistirà en deu quotes el cobrament
del qual es realitzarà els dies 5 de cada mes, des del 5 de febrer al 5 de novembre
inclusivament.
4. Sol·licitud: L'interessat per a acollir-se al Pla de pagaments personalitzat haurà de
presentar la sol·licitud abans del 15 de gener de l'exercici a què es referix la petició.
A partir d'eixe moment quedarà adherit al Pla de pagaments per a tots els objectes
tributaris de què siga titular i que es troben gravats per algun dels tributs enumerats
en l'apartat 1, llevat que l'Ajuntament d'Almussafes comunique la denegació per
incompliment dels requisits.
Si el responsable del servei que gestiona la sol·licitud estimara que esta complix els
requisits exigits per a la seua concessió, podrà elaborar la proposta de resolució del
Pla de pagaments sol·licitat i notificar-la a l'interessat. Una vegada dictada la
resolució per l'òrgan competent, si esta coincidix en tots els seus termes amb la
proposta de resolució notificada a l'interessat, quedarà alliberada l'Administració
municipal de l'obligació de notificar a l'interessat la resolució, sempre que este
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extrem li fóra així comunicat a l'interessat en el moment de notificar-se-li la proposta
de resolució i se li haja advertit de l'obligació de realitzar els pagaments en les dates
o terminis fixats en la dita proposada, llevat que reba notificació en sentit contrari
abans de l'inici dels dits terminis de pagament.
5. Quotes. D'acord amb les dades que obren en el seu poder, l'Administració
efectuarà una estimació de l'import de les quotes que l'interessat ha de pagar en cada
fracció. L'import de l'últim termini estarà constituït per la diferència entre la quantia
dels rebuts corresponent a l'exercici i les quantitats abonades en els terminis
anteriors. En qualsevol moment l'interessat podrà efectuar el pagament d'una sola
vegada de totes les quotes no vençudes, causant baixa en el Pla.
6. Sempre abans del 15 de gener l'interessat haurà de comunicar expressament a
l'Ajuntament d'Almussafes qualsevol canvi en les dades de l'adhesió inicial, referida
a periodicitat dels pagaments, rebuts inclosos o número de compte, que produirà
efectes en l'exercici següent.
7. Per a obtindre un certificat de pagament d'algun dels tributs acollits a esta
modalitat, serà necessari que s'haja produït el pagament íntegre del dit tribut. Per a
obtindre un certificat d'estar al corrent amb la hisenda municipal, a més d'estar al
corrent de pagament de tots els deutes no incloses en el pla de pagaments, haurà
d'estar-se al corrent en el pagament dels venciments mensuals que ja s'hagueren girat
pel banc.
8. Duració: La sol·licitud produirà efectes per als següents períodes voluntaris de
pagament, tenint validesa per temps indefinit per als rebuts per als que es va
sol·licitar, sempre que no existisca manifestació expressa en contra per part del
subjecte passiu i no deixen de realitzar-se els pagaments en la forma establida. Per a
renunciar a esta modalitat de pagament l'interessat haurà d'abonar tots els rebuts de
què haja finalitzat el període voluntari de pagament.
9. Falta de pagament: Des del moment que l'Administració tinga coneixement de
l'impagament d'un dels terminis, podrà deixar de carregar els terminis següents,
considerant-se cancel·lat el fraccionament. En eixe moment, el règim de pagament
anual passarà a ser el general, amb els terminis normals en voluntària. Si el deute
estiguera vençuda es procedirà al seu cobrament per les vies legalment establides.
Les quantitats ingressades en l'exercici pel Pla de pagaments s'aplicaran, en primer
lloc als pagaments ja vençuts i la quantitat sobrant als pagaments futurs a criteri de
l'Administració, entenent-se a compte els imports que no cobrisquen els esmentats
documents de cobrament, en el cas que queden quantitats pendents d'ingressar
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1.b).- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'IMPOST
SOBRE ATIVIDADES ECONÒMIQUES.
ARTICLE 6. BONIFICACIÓ MEDIAMBIENTAL
De conformitat amb el que establix l'article 88.2.c) del Reial decret Legislatiu 2/2004
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb
efectes per al període impositiu 2021, podran disfrutar d'una bonificació de fins al
13% els subjectes passius que tributen per quota municipal i que complisquen amb
els requisits següents:
1º.-Utilitzar o produir energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies
renovables o sistemes de cogeneració.
2º.- Realitzar les seues activitats industrials, des de l'inici de la seua activitat o per
trasllat posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del
terme municipal.
3º.- Disposar d'un pla de transport per als seus treballadors que tinga per objecte
reduir el consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc del lloc
de treball i fomentar l'ocupació dels mitjans de transport més eficients, en concret el
transport col·lectiu.
L'import d'esta bonificació dependrà del nombre de treballadors del centre de treball
ubicat a Almussafes que s'acullen al mateix:
a) Fins a 700 treballadors correspondrà una bonificació de l'1%
b) Entre 701 treballadors i 1.000, correspondrà una bonificació del 7%
c) Més de 1.000 treballadors correspondrà una bonificació del 13%
L'aplicació d'esta bonificació serà incompatible amb la de l'article anterior.
Esta bonificació haurà de sol·licitar-se a l'Ajuntament dins del primer trimestre de
l'exercici a què ha d'aplicar-se la mateixa aportant els mitjans de prova suficients que
acrediten que reunixen els requisits exigits per a la seua concessió
1.c) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL
ARTICLE 6t.- Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincidix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, d'acord amb les regles següents:
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a)En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per a finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
b)En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que corresponga
als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent-hi aquell en què
s'origina el cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta Ordenança naix en els
moments següents:
a) Cuando es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Cuando el gaudi de l'aprofitament especial a què es referix l'article 2.a) de
esta ordenança no requerisca llicència o autorització, des del moment que s'ha iniciat
l'esmentat aprofitament. A este efecte, s'entén que ha començat l'aprofitament
especial quan s'inicia la prestació de Serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
prolonguen durant diversos exercicis, el meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural.
Article 7.- Règim de declaració i ingrés
1. Respecte als Serveis de subministrament gravats en la lletra a) de l'article 2n de la
present Ordenança, s'establix el règim d'autoliquidació per a cada tipus de
subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels
ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es referisca. El cessament en la
prestació de qualsevol subministrament o servei d'interés general, comporta
l'obligació de fer constar esta circumstància en l'autoliquidació del trimestre
corresponent així com la data de finalització.
2. Es podrà presentar la declaració l'últim dia del mes següent o l'immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l'Ajuntament una autoliquidació
per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el
volum d'ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable.
3. S'expedirà un document d'ingrés per a l'interessat a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que
s'indiquen.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es
derive una autoliquidació de quota inferior a 6 euros, s'acumularà a la següent.
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4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en el punt 2 d'este
article comportarà l'exigència dels recàrrecs d'extemporaneïtat, segons el que preveu
l'article 27 de la Llei General Tributària.
5. Respecte a les ocupacions del domini públic local gravades en la lletra b) de
l'article 2n de la present Ordenança, s'establix el règim de liquidació tributària que
s'emetrà pel departament de Gestió Tributària corresponent a tot l'any natural.
Derogar la Disposició transitòria i la Disposició Addicional Segona de l'Ordenança
Fiscal Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del sòl, vol i subsòl del
domini públic local.
2º.- Exposar al públic per mitjà d'inserció de l'Edicte en el Butlletí Oficial de la
Província de València i en el Tauler d'Edictes de la Corporació per un termini de
trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de la inserció de l'anunci corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província de València. Durant el dit termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
Tindran la condició d'interessats els enumerats en l'article 18 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3º- Les presents modificacions entraran en vigor a partir del dia u de gener de 2021,
després de la inserció de l'Edicte d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província en els termes i condicions establits per l'article 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals i estaran vigents fins a la seua modificació o derogació expressa.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.40 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art.
89 i 90 ROM.
L'alcalde

La secretària general

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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