ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 26 de desembre de 2018
Lloc:
Data:
Hora:

Saló d’Actes de l’Ajuntament
26 de desembre de 2018
14:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA I URGENT
ASSISTENTS:
ALCALDE-PRESIDENTE: ROBERTO RAGA GADEA
REGIDORS ASSISTENTS:
Pspv-Psoe

Partido Popular

Ciudadanos

Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín

Dª. Mª José Ruiz Esteban

Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell

D. José-Luis López Galdón

D. José-Luis Folgado Correa

D. José Ángel Sánchez Carrizosa

Dª. Mª Carmen Grau González

Dª Mª Dolores Verdeguer Royo

D. Juan-Vicente. Giner Lleó

D. Rafael Gómez Sánchez

Dª Raquel Argandoña López
D.Santiago Navarro Zaragoza
Dª. Paula Badía Lanáquera

Riba-roja -Pot

Compromís

EUPV

Dª Concepción Noguera Puchol

D.Rafael Folgado Navarro

D. Rafael Gómez Muñoz

D. Andrés Fernández Márquez

D. Miquel Castillo Faus

Regidors absents: D. Francisco Caparrós Durán
D. Rubén Ferrer Pérez

Actua com a Secretària: Ylenia Díaz Morán
En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en La Sala d’Actes de
l’Ajuntament, el dia 26 de desembre de 2018, sent les 14:00 hores, es van reunir en primera
convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment
marginats. Tot això Sota La Presidència del Sr. Alcalde Robert Raga Gadea, assistit de la
Secretària Ylenia Díaz Morán.
Declarat obert l’acte per la presidència, es passa a l’estudi i acord dels assumptes
consignats en l’Orde del Dia.

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència. Es justifica la urgència basant-se en el que
disposa l’informe de la Tresorera Municipal en què s’establix que perquè l’Ordenança
Fiscal puga ser aplicable per a l’exercici econòmic 2019. Tant l’acord d’aprovació
definitiva com la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, hauran de produir-se
abans de l’1 de gener del dit exercici.
Previ torn de paraula que obra en el diari de sessions, el Ple per 17 vots a favor (6 PSOE,
2 Compromís, 1 EUPV, 7 PP i 1 de Ciutadans) i 2 en contra de Riba-roja Pot es pronuncia a favor
de la urgència de la sessió.

Àudio: 01.mp3
Vídeo: http://videople.es/1329

2.- Economia i Hisenda, 3284/2018/GEN, ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE l’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VISTA D’AL·LEGACIÓ FORMULADA.
Assumpte: Acord relatiu a l’aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica a la vista de l’al·legació formulada.
Atenent que en virtut de la Proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 27/09/2018, de
modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica, es va elevar,
prèvia tramitació de l’oportú expedient administratiu; Proposta d’esta Alcaldia el 10 d’octubre de
2018 als efectes de que el Ple aprovara modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Atenent que en data 5 de novembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament va adoptar acord
provisional, entre altres, de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica.
Atenent que el dit acord, en virtut del procediment informat per les responsables de les
àrees de Secretària, Intervenció i Tresoreria (INF TES: 01/31/18), es va exposar al publique per
mitjà d’inserció en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en un diari de difusió àmplia i en el BOP
núm.. 215 de 8 de novembre de 2015.
Atenent que el termini per a formular al·legacions d’acord amb els disposat en l’art.17.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, va finalitzar el passat 21 de desembre, havent-se formulat
al·legació per D. Ruben Ferrer Perez.
Atenent que en l’al·legació se sol·licita que "siga retirada la rebaixa de la taxa de vehicles
mes contaminants, els turismes de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals, els turisme de 20 cavalls
fiscals d’ara en avant i les motocicletes de mes de 1000 cc i que siga repartida esta rebaixa entre
els turismes, motocicletes i ciclomotors que, al tindre una potència menor, menys contaminen".

Vist l’Informe emés per la Sra. Tresorera Municipal a hores d’ara, en el que s’informa la
legalitat de la desestimació de l’al·legació formulada; en quant que tant la proposta aprovada
provisionalment per este Ple en sessió 5 de novembre de 2018 com l’al·legació formulada
(sempre que esta amb la rebaixa proposada no s’infringira el mínim legal establit en l’art. 95.1
TRLHL); estan dins dels limites marcats per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i atenent que basant-se en
la proposta provisionalment aprovada es pretenia la proporcionalitat de la minoració fiscal, que
de forma especial s’inici en l’exercici anterior per a les famílies i la resta de col·lectius titulars de
vehicles d’ús general.
Vist que així mateix que en l’esmentat Informe de Tresoreria s’assenyala la necessitat
que als efectes de que la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IVTM puga ser aplicable per a
l’exercici econòmic 2019;tanto l’acord d’aprovació definitiva com la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de València, hauran de produir-se abans de l’1 de gener de 2019.
En atenció a tot allò que s’ha exposat,
Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’orde del dia per estar sense dictaminar i de
conformitat amb allò que disposa l’article 82.3 del ROF, per 17 vots a favor (6 PSOE, 2
Compromís, 1 EUPV, 7 PP i 1 de Ciutadans) i 2 en contra de Riba-roja Pot, el Ple, després del
debat que obra en la seua integritat en el Diari de Sessions per 16 vots a favor (6 PSOE, 2
Compromís, 1 EUPV i 7 PP), 2 en contra de Riba-roja Pot i 1 abstenció de Ciutadans, va
acordar:
1º.- Desestimar l’al·legació formulada per Rubén Ferrer Perez mitjançant escrit amb registre
d’entrada 2018003681 de data 21 de desembre de 2019; en quant que sense perjuí de la
legalitat de la dita desestimació; i això basant-se en l’informe de Tresoreria emés a este efecte; la
proposta aprovada provisionalment per este Ple en sessió 5 de novembre de 2018, pretén
assegurar la proporcionalitat de la minoració fiscal, que per a les famílies i la resta de col·lectius
titulars de vehicles d’ús general es va iniciar en l’exercici anterior; estimant que l’acceptació de
l’al·legació formulada, no respondria a criteris de proporcionalitat en quant que mantindria una
major pressió fiscal a determinats col·lectius titulars de vehicles d’ús familiar i/o general.
2.- Aprovar definitivament nova redacció dels arts. 4 i 6 de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica:
"Art. 4:TARIFAS
D’acord amb el que disposa els apartats 1 i 4 de l’art. 95 del Reial Decret 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, el quadro de tarifes exigibles
serà el següent:
Potència i classe de vehicle
A) TURISME:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

Quota
Euros

20,00
50,00

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals d’ara en avant

90,00
123,00
154,00

B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

140,00
200,00
250,00

C) CAMIONS:
Menys de 1000 Kg càrrega útil
De 1000 a 2999 Kg càrrega útil
Més de 2999 a 9999 Kg càrrega útil
Més de 9999 Kg de càrrega útil

D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

42,28
83,30
118,64
148,30

17,67
27,77
83,30

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
De menys de 1000 i mes de 750Kg de càrrega útil
17,67
De 1000 a 2999 Kg càrrega útil
27,77
De més de 2999 Kg càrrega útil
83,30

F) ALTRES VEHICLES:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 a 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 a 1000 c.c.
Motocicletes de més de 1000 c.c.

6,00
6,00
10,00
22,00
45,00
84,00

Art. 6t. BONIFICACIONS
D’acord amb el que disposa l’art. 95.6 deL Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria establix les següents bonificacions sobre el quadro de tarifes establit en l’art. 4
de la present Ordenança:
6.1.- Els vehicles històrics o aquells que tinguen un antiguitat mínima de 25 anys,
gaudiran d’una bonificació del 100%.
L’antiguitatdel vehicle es comptarà a partir de la data de la seua fabricació; Si esta no es
coneguera, es prendrà com a tal la de la seua primera matriculació, o, si no n’hi ha, la data en
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

L’acreditaciódavant de la Direcció Provincial de Tràfic de la bonificació del 100 de l’impost,
als efectes de transferències i baixes del vehicle, podrà efectuar-se per mitjà d’impressió de les
dades que figuren en el cens de l’impost, diligenciada pel Negociat Gestor. Gestor.
Per a poder gaudir d’esta bonificació els subjectes passius hauran de sol·licitar la seua
aplicació, acompanyant a la sol·licitud; fotocòpia de la "targeta I.T.V." (Targeta d’Inspecció
tècnica del Vehicle) en vigor, del vehicle i del permís de circulació, així com quants documents
crega oportú per a acreditar l’antiguitat del vehicle. La sol·licitud haurà de presentar-se en el
termini comprés entre la data en què el vehicle abast l’antiguitat requerida i el 31 de desembre
d’eixe mateix any. La bonificació produirà efectes a partir del període impositiu següent a l’any en
què se sol·licite.
En el cas de vehicles que, complint els requisits previstos en els paràgrafs anteriors,
siguen necessària l’autoliquidació de l’imposat per matriculació; el subjecte passiu podrà
sol·licitar la bonificació en el termini d’un mes des de la nova matriculació. Si la bonificació fóra
concedida, produirà efectes en l’exercici següent, no generant dret a devolució alguna de
l’autoliquidació abonada.
6.2.- Els vehicles classificats en el Registre Nacional de Vehicles de la Direcció
General de Trànsit en atenció al seu potencial contaminant amb la classificació: ZERO
EMISSIONS; Gaudiran d’una bonificació del 75%; durant tota la seua permanència en el padró
municipal.
6.3.- Els vehicles classificats en el Registre Nacional de Vehicles de la Direcció
General de Trànsit en atenció al seu potencial contaminant amb la classificació: ECO;
Gaudiran d’una bonificació del 75%; durant els primers 10 anys, incloent-hi el de la matriculació i
computant-se des del dit exercici amb independència de l’alta en el Padró d’IVTM de Riba-roja de
Túria.
Per a poder gaudir de les bonificacions contingudes en els apartats 2 i 3 del present
articule, els subjectes passius hauran de sol·licitar la seua aplicació acompanyant a la sol·licitud,
fotocòpia de la "targeta I.T.V." en vigor, del vehicle i del permís de circulació, així com quants
documents crega oportú per a acreditar les característiques del vehicle. La sol·licitud haurà de
presentar-se abans del rèdit de l’impost, i produirà efectes a partir del període impositiu següent
a l’any en què se sol·licite, excepte per a l’exercici 2019, en la que els subjectes passius podran
sol·licitar la bonificació en el primer trimestre de l’exercici, i si esta fora concedida, generarà dret
a l’anul·lació i/o devolució de l’impost liquidat.
6.4.- Requisits de les bonificacions:
Totes les bonificacions regulades en este article, queden condicionades tant a estar al
corrent del pagament de tributs municipals, com a estar empadronat en el padró municipal
d’habitants del municipi. Els dits requisits s’hauran de complir, durant tot el període en què el
subjecte passiu es beneficie de les bonificacions, podent l’Ajuntament d’ofici i comprovada
l’incompliment de qualsevol dels requisits, anul·lar la bonificació; anul·lació que tindrà efectes
des del mateix exercici en què es produïsca (exigint el pagament de l’impost per mitjà de
liquidació, si el padró ja s’haguera generat) i devent l’interessat, tornar a instar la seua concessió,
si es restablix la situació que va donar lloc a la seua anul·lació, concessió que en tot cas tindrà

efectes en l’exercici següent a què es concedisca."
3.- Publicació este acord definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, així com del text
modificat de l’Ordenança, començant a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2019.
Àudio: 02.mp3
Vídeo: http://videople.es/1330

I no havent-hi altres assumptes que tractar pel Sr. President es va alçar la sessió sent les
14:51 hores del mateix dia de la seua iniciació.

