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Barbara López Ramón
28/03/2022
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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA
DE XÚQUER
Núm. 1/2022, DE 4 DE MARÇ
Lloc:
Data:
Hora de la convocatòria:
Hora d' inici:
Hora de finalització:
Caràcter de la sessió:
Núm. de sessió:
Expedient:

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
4/03/2022
19:00 hores
19:05 hores
19:35 hores
Ordinària
1/2022

915336A
ASSISTENTS

President

JULIO A. GARCÍA MARTÍNEZ (GRUP PSPV-PSOE)

Regidors

MARÍA TERESA BAIDES SAMPER (GRUP PSPV-PSOE)
PEDRO JOSÉ GARCÍA LLORET (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI SUCH BOTELLA (GRUP PSPV-PSOE)
DUNIA FEMENÍA ESPARZA (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI BENITO BOU (GRUP PSPV-PSOE)

No assisteix

LORENA IGUAL CHICÓN (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA VIRTUDES VERDEGUER GÓMEZ (GRUP PSPV-PSOE)

Secretària

Bárbara López Ramón

Comprovat que existeix quòrum suficient, pel Sr. Alcalde s'obri la Sessió telemàticament, per
videoconferència, passant-se a continuació a tractar els assumptes relacionats en l'Ordre
del dia.
PUNT PRIMER. Aprovació de l'acta de la sessió de data 3 de desembre de 2021.
Es proposa al Ple l'aprovació de l'Acta de la Sessió ordinària de data 3 de desembre de 2021
notificada juntament amb la convocatòria.
Es deixa constància que l'article 91.1 del ROF, estableix que només cal esmenar errors
materials o de fet, així com que si no es formula observació, les actes s'entendran aprovades.
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Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 3 de desembre de 2021, per UNANIMITAT.

PUNT SEGON. Donar compte al Ple de les Resolucions dictades per l'Alcaldia des de la
celebració de l'últim Ple fins hui.
Repartida la relació de les Resolucions d' Alcaldia dictades des del 3 de desembre de 2021,
que és la següent:

Descripción
Resolución Nº462 de 26/11/2021: Modificación de Credito 18/2021 PLANS D'EMERGENCIES
Resolución Nº463 de 26/11/2021: MARIA PILAR GISBERT BOTELLA, ASSUMPTES PROPIS
Resolución Nº464 de 29/11/2021: RP PLANS D'EMERGENCIES
Resolución Nº465 de 29/11/2021: Convocatòria Ple Ordinari nº 5/2021
Resolución Nº466 de 29/11/2021: ALTA PADRÓ HABITANTS MIRIAM TORTOSA GIMÉNEZ, NICOLÁS, NAIALA y
MIRIAM TALENS TORTOSA
Resolución Nº467 de 29/11/2021: Resolución Alcaldia MC 19/2021
Resolución Nº468 de 30/11/2021: Adjudicación del Contrato 889856M: Recuperación de canalones en cubierta - Donet
Prats Sergio
Resolución Nº469 de 30/11/2021: Concesió de assumptes propis el dia 07 de desembre de 2021 per a TERE BERNABEU
TALENS
Resolución Nº470 de 30/11/2021: Concesió de assumptes propis els dies 20-21-22-23 i 30 de desembre a ELIZABET
RIBES
Resolución Nº471 de 30/11/2021: Resolución de Adjudicación del Contrato 889778D: Reposición de firmes de aceras Donet Prats Sergio
Resolución Nº472 de 30/11/2021: Adjudicación del Contrato 889913Q: Contrato Menor Reposición Azulejos de los
Murales Artísticos
Resolución Nº473 de 30/11/2021: Adjudicación del Contrato 889929N: Contrato Menor Rehabilitación y Pintura de Muros
Resolución Nº474 de 01/12/2021: MARIA PILAR GISBERT BOTELLA, CONCESSIÓ DIES ASSUMPTES PROPIS
Resolución Nº475 de 02/12/2021: Alta Padró Habitants Mª Carmen Moratalla Fernández
Resolución Nº476 de 03/12/2021: Declaración de Riesgo de JSS
Resolución Nº477 de 07/12/2021: TAXA OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA MATERIALS NOVEMBRE 2021
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Resolución Nº478 de 07/12/2021: Productivitat de la funcionaria Barbara Lopez del mes de desembre de 2021
Resolución Nº479 de 07/12/2021: RP PAGAS EXTRA NAVIDAD 2021
Resolución Nº480 de 08/12/2021: Resolució Alcaldia Aprovació Plecs Administratius Bar Polideportiu
Resolución Nº481 de 09/12/2021: Acceptació subvenció quota bombers 2021
Resolución Nº482 de 13/12/2021: Contractació EMPUJU 2021
Resolución Nº483 de 14/12/2021: Resolución inicio expediente reforma oficinas Ayuntamiento
Resolución Nº484 de 15/12/2021: Aprobación expediente obra reforma Ayuntamiento
Resolución Nº485 de 23/12/2021: DESESTIMACIÓ AUTORITZACIÓ BARRA EL ROTGLE
Resolución Nº486 de 23/12/2021: Resolució acceptació minoració subvenció Accessibilitat 2021
Resolución Nº487 de 23/12/2021: RP Nomines Desembre 2021
Resolución Nº488 de 27/12/2021: Acuerdo corrección errores
Resolución Nº489 de 27/12/2021: RENOVACIÓ PLAQUES GUAL
Resolución Nº490 de 27/12/2021: Adjudicación del contrato de servicios de la reforma de la depuradora de la piscina
municipal
Resolución Nº491 de 27/12/2021: Resolución Recurso de Reposición
Resolución Nº492 de 27/12/2021: REVOCACIÓN DE ACTOS
Resolución Nº493 de 27/12/2021: Resolució inicio expediente
Resolución Nº494 de 27/12/2021: RP EDICTE DEFINITIVO PROENA
Resolución Nº495 de 27/12/2021: Modificación de Credito 21/2021
Resolución Nº496 de 27/12/2021: Modificación de Credito 20/2021
Resolución Nº497 de 27/12/2021: Resolución Alcaldia MC 22/2021
Resolución Nº498 de 28/12/2021: Alta Padró Habitants Vyara Velislavova Stoyanova
Resolución Nº499 de 28/12/2021: Alta Padró Habitants Robert Kennedy Salerno Pena
Resolución Nº500 de 28/12/2021: Alta Padró Habitants RUSTAM GUSEINOV
Resolución Nº501 de 28/12/2021: Alta Padró Habitants Joaquin García Pérez
Resolución Nº502 de 28/12/2021: Alta Padró Habitants Fátima Ibaoui
Resolución Nº503 de 28/12/2021: Resolució aprovant expedient i plecs
Resolución Nº504 de 29/12/2021: Resolució aprovació projecte definitva PI 2561
Resolución Nº505 de 29/12/2021: Alta Padró Habitants José Cervera Palop
Resolución Nº506 de 29/12/2021: Resolució Declaració Responsable Obra C/ Major, 22
Resolución Nº507 de 29/12/2021: Resolució aprovació projecte CIA
Resolución Nº508 de 29/12/2021: RP Facturas Diciembre 2021
Resolución Nº509 de 30/12/2021: Resolució Acord Pagament PROENA
Resolución Nº 1 de 03/01/2022: PLAQUES GUAL JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ RAMÓN
Resolución Nº 2 de 03/01/2022: Vacances Agueda
Resolución Nº 3 de 04/01/2022: Prorroga del Pressupost 2021-2022
Resolución Nº 4 de 04/01/2022: Cancelació comptes bancaris
Resolución Nº 5 de 05/01/2022: Declaració Responsable Obra C/ Del Forn, 13
Resolución Nº 6 de 07/01/2022: Resolució borsa peó usos múltiples
Resolución Nº 7 de 07/01/2022: RP 01/2022 ACORD PROENA
Resolución Nº 8 de 11/01/2022: Concesió de 1 dia de vacances a TANIA FITO
Resolución Nº 9 de 11/01/2022: Alta Padró Habitants Nieves Almiñana Del Pozo
Resolución Nº10 de 11/01/2022: Alta Padró Habitants Mª José i Izan Pons Fuentes
Resolución Nº11 de 11/01/2022: Aprovació certificació única i final obra Pintor Sorolla
Resolución Nº12 de 12/01/2022: Aprovació certificació 1 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ANNEX I
PI 139
Resolución Nº13 de 12/01/2022: Alta Padró Habitants Lucas i Marc Llopis Alabor
Resolución Nº14 de 12/01/2022: Aprovació trienni Javier Urrea
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Resolución Nº15 de 13/01/2022: Resolució declarant deserta la licitació concessió Bar Poliesportiu Municipal.
Resolución Nº16 de 13/01/2022: Anulación de la adjudicación del contrato de servicios de la reforma de la
depuradora
Resolución Nº17 de 14/01/2022: APROVACIÓ PADRONS FISCALS 2022
Resolución Nº18 de 14/01/2022: MC 01/2022 REMANENTES DE CREDITO 21-22
Resolución Nº19 de 14/01/2022: Declaració Responsable d'Obra C/ Major, 27B
Resolución Nº20 de 14/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº21 de 14/01/2022: Plusvàlua MILAGROS FERRANDO NAVALON
Resolución Nº22 de 14/01/2022:Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº23 de 14/01/2022:Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº24 de 14/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº25 de 14/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº26 de 14/01/2022: Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº27 de 14/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº28 de 14/01/2022: Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº29 de 14/01/2022:Plusvàlua MILAGROS FERRANDO NAVALON
Resolución Nº30 de 14/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº31 de 14/01/2022: APROVACIÓ DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ IIVTNU SOCIEDAD
GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACIÓN BANCARIA
Resolución Nº32 de 17/01/2022: RP CERTIFICACIONS PI/139/1 i PI/141/1
Resolución Nº33 de 18/01/2022: Concessió d'1 dia de vacances a CÀNDIDA BENAVENT
Resolución Nº34 de 19/01/2022: Declaració Responsable d'Obra C/ Metge Alberto Pons, 21
Resolución Nº35 de 20/01/2022: Adjudicación del Contrato 889644R: Contrato Menor Adquisición Instalación
Columpio
Resolución Nº36 de 21/01/2022: Concessió de 2 dies de vacances a INMACULADA PERIS
Resolución Nº37 de 24/01/2022: Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº38 de 24/01/2022: Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº39 de 24/01/2022: Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº40 de 24/01/2022: Plusvàlua MILAGROS FERRANDO NAVALON
Resolución Nº41 de 24/01/2022: Plusvàlua RUBÉN FERRANDO NAVALÓN
Resolución Nº42 de 24/01/2022: Plusvàlua MILAGROS FERRANDO NAVALON
Resolución Nº43 de 24/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº44 de 24/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº45 de 24/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº46 de 24/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº47 de 24/01/2022: Plusvàlua JUAN-BAUTISTA FERRANDO VAYÁ
Resolución Nº48 de 24/01/2022: Modificación de Credito 02/2022
Resolución Nº49 de 25/01/2022: Concessió permís 2 dies a Cándida Benavent per enfermetat familiar
Resolución Nº50 de 25/01/2022: Cessament voluntari José Pla Gascón
Resolución Nº51 de 25/01/2022: Concessió de vacances a Cándida Benavent Lorente
Resolución Nº52 de 25/01/2022: Adhesió al programa Empoblar
Resolución Nº53 de 25/01/2022: Adjudicació del Contracte 889591T: Contracte Menor Redacció Projecte
CONVIURE 2022
Resolución Nº54 de 26/01/2022: Declaració Responsable d'Obra C/ Mestre Serrano, 23
Resolución Nº55 de 26/01/2022: Resolució prosisional borsa peó
Resolución Nº56 de 27/01/2022: RP 03/2022 NOMINES GENER 2022
Resolución Nº57 de 28/01/2022: Alta Padró Habitants Nieves Such Cardona
Resolución Nº58 de 28/01/2022: Cancelación de las domiciliaciones/adeudos SEPA
Resolución Nº59 de 01/02/2022: Renuncia de l’ajuda per al desenvolupament de programes que fomenten la
igualtat 2021.
Resolución Nº60 de 01/02/2022: Alta padró d'habitants Abid Ouaad
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Resolución Nº61 de 01/02/2022: Adjudicación obra contadores
Resolución Nº62 de 01/02/2022: Aprovació Bases Bolsa Temporal Policia Local
Resolución Nº63 de 02/02/2022: Alta padró d'habitants Vicente Tormo Morant
Resolución Nº64 de 03/02/2022: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS DESEMBRE ALBA
ALVENTOSA BORNER
Resolución Nº65 de 03/02/2022: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS DESEMBRE PALOMA
BENAVENT CÁRDENAS
Resolución Nº66 de 03/02/2022: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS DESEMBRE
SALVADOR PLA ANDRÉS
Resolución Nº67 de 03/02/2022: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS GENER PALOMA
BENAVENT CÁRDENAS
Resolución Nº68 de 03/02/2022: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS GENER SALVADOR
PLA ANDRÉS
Resolución Nº69 de 03/02/2022: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS GENER VICENTE
ÁLVAREZ BENET
Resolución Nº70 de 07/02/2022: Resolució definitiva borsa de peó usos múltiples
Resolución Nº71 de 07/02/2022: SOLICITUD TARJETA ESTACIONAMIENTO EMILIO RICHART
Resolución Nº72 de 07/02/2022: RP Factures Gener 2022
Resolución Nº73 de 08/02/2022: Adjudicación Contrato Menor Elaboración Calificación Energética
Ayuntamiento
Resolución Nº74 de 09/02/2022: Inici ordre d'execució vivenda C/ Ausiàs March, 9
Resolución Nº75 de 14/02/2022: Autorització assumptes propis Anna Aliaga
Resolución Nº76 de 15/02/2022: Contracte Menor d'Adjudicació Assegurança Moto Policial
Resolución Nº77 de 15/02/2022: Contracte Menor d'Adjudicació Assegurança Multirisc Empresarial
Resolución Nº78 de 15/02/2022: Contracte Menor d'Adjudicació Assegurança Activitats Empresarials
Resolución Nº79 de 16/02/2022: Declaració Responsable d'Obra C/ Alberto Pons, 21-1
Resolución Nº80 de 16/02/2022: Declaració Responsable d'Obra C/ Ausiàs March, 11
Resolución Nº81 de 17/02/2022: Adjudicación obra Reforma Oficina Ayuntamiento
Resolución Nº82 de 17/02/2022: Relació Pagament SEGUROS 21-22
Resolución Nº83 de 18/02/2022: Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra Contadors Aigua Reacciona
Resolución Nº84 de 18/02/2022: Contracte Menor d'Adjudicació Assegurança Furgoneta Municipal
Resolución Nº85 de 21/02/2022: Abonament Servicis Extraordinaris Gener/Febrer Policia Local
Resolución Nº86 de 21/02/2022: Aprovació Targeta Estacionament ANDRES SANTOS CATALÁN (Serveis
socials)
Resolución Nº87 de 22/02/2022: Alta Padró Habitants David Alventosa Borner
Resolución Nº88 de 22/02/2022: Concessió d'1 dia de vacances a DIGNA GONZALEZ (22 de febrer)
Resolución Nº89 de 22/02/2022: Sol·licitud subvenció Responsabilitat Social DIVAL 2022
Resolución Nº90 de 23/02/2022: Aprovació certificació 2 PI139
Resolución Nº91 de 23/02/2022: Aprovació Adhesió a la Manifestació del 25F
Resolución Nº92 de 23/02/2022: RP Nomines Febrer 2022
Resolución Nº93 de 23/02/2022: Alta Padró Habitants Luis Eduardo Sinisterra Ribas
Resolución Nº94 de 23/02/2022: DEVOLUCIÓ ICIO EXPT 2021LMN/03/000018, Mª Pilar Gisbert Botella
Resolución Nº95 de 23/02/2022: Declaració Responsable d'Obra C/ Diputació, 11
Resolución Nº96 de 24/02/2022: Concessió d'1 dia de vacances a TANIA FITO (4 de març)
Resolución Nº97 de 24/02/2022: Sol·licitud subvenció proveïment aigua 2022

Una vegada repartida la llista de resolucions d'Alcaldia als regidors, es dóna compte al Ple
d'aquestes, quedant assabentada la Corporació.
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PUNT TERCER. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
RELATIU AL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT QUART TRIMESTRE DE 2021.
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 1 de febrer de 2022, sobre el Període Mitjà
de Pagament, que literalment diu:
«PRIMER. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de
pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les
Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu
període mitjà de pagament que hauran de calcular d'acord amb una metodologia comuna que
es concreta en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
SEGON. El període mitjà de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en el
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu
si l'Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons corresponga.
Este Reial decret assenyala en el seu article 6.2 el següent:

2. Les comunitats autònomes i les corporacions locals remetran al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es preveia en
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la següent
informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors referit, segons corresponga,
al mes o al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons
corresponga, i la seua sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada entitat i la
seua sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada entitat i
la seua sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons corresponga, de
cada entitat i la seua sèrie històrica. La informació es publicarà en els seus portals web
seguint criteris homogenis que permeten garantir l'accessibilitat i transparència de la
mateixa, per al que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les
comunitats autònomes i corporacions locals models tipus de publicació.
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I en la Disposició Transitòria única del mateix Reial Decret 635/2014 s’estableix:

Mentre no es produïsca la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats
autònomes i les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per a la
seua publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal
web, la informació a la qual es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de
corporacions locals publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques aquesta informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes
següent a la finalització d'aquest trimestre .

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Per açò, la secretaria interventora de l'Ajuntament d’ Alcàntera de Xúquer elabora el present
informe en el qual s'arreplega la informació sobre les ràtios d'operacions pagades i
operacions pendents de pagament així com sobre el període mitjà de pagament,
corresponents al quart trimestre de 2021:
Àmbit subjectiu de l'informe
L'àmbit d'aquest informe queda circumscrit solament a la informació relativa al propi
Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer, que es considera administració pública, ja que no
existeixen organismes autònoms ni entitats mercantils que pretenguen total o
majoritàriament a l'Ajuntament de Alcàntera de Xúquer.
Àmbit objectiu de l'informe
El Reial Decret 635/2014 arreplega en el seu article 3 les operacions a seleccionar per al
càlcul econòmic del període mitjà de pagament i assenyala que es tindran en compte les
factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de
factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir d'aqueixa
mateixa data.
Per a l'elaboració del present informe s'han exclòs les obligacions de pagament contretes
entre entitats que tenen la consideració d'Administracions Públiques. Igualment s'han exclòs
les propostes de pagament que han sigut objecte de retenció com a conseqüència
d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o
similars.
Font de la informació
La informació referida en aquest informe ha sigut obtinguda del sistema d'informació
comptable (SICALWIN) en el qual es troba integrat el registre comptable de factures, tant les
rebudes en format electrònic com en suport paper.
Càlcul de les ràtios i períodes mitjos de pagament
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Per al càlcul dels ràtios i períodes mitjans s'han utilitzat les fórmules previstes en el Reial
decret 635/2014, modificades pel Reial Decret 1040/2017 Economia
La ràtio de les operacions pagades s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
Suma (n.º dies de pago realitzat * Import de cada pagament)
ROP. Ratio d´operacions pagades = ------------------------------------Import total dels pagaments realitzats
S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o de l’aprovació dels documents que acrediten la
conformitat amb els béns entregats o serveis prestats, fins la data del pagament material per
part de l'Administració.
Suma (nº dies pagament pendent * Import de cada pagament)
ROPP. Ratio de operacions pendents pagament = -----------------------Import total dels pagament- pendents
La ràtio d'operacions pendents de pagament s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acrediten la conformitat
amb els béns entregats o serveis prestats fins l’últim dia del període al que es referisquen les
dades, en aquest cas, fins el 31 de desembre de 2021.
El període mig de pagament de cada entitat s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
ROPi * Pri + ROPPi * PPi
PMPE. Periode Mitjà de Pagament de cada entitat (i) = -----------------PRi + PPi
Període Mitjà de Pagament corresponent al Quart Trimestre de 2021:
Ràtio d'operacions pagades: 3,43 dies
Import d'operacions pagades: 131.869,26 €
Ràtio d'operacions pendents de pagament: 0 dies
Import d'operacions pendents de pagament: 61.501,86 €
Període Mig de pagament: 2,34 dies

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo electrónicamente este informe a la fecha
referenciada al margen»

S'informa el Ple d'este.
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PUNT QUART. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
SOBRE EL PLA D’AJUST RELATIU AL QUART TRIMESTRE DE 2021.
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 27 de gener de 2022, sobre el Pla d’Ajust,
que literalment diu:

«Bárbara López Ramón, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
(Valencia), de acuerdo con el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera emite las siguientes,
CONSIDERACIONES PREVIAS

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

PRIMERO.- La Administración que cuente con un Plan de Ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, debe remitir al citado Ministerio antes del
día 15 del primer mes de cada trimestre, información trimestral sobre, al menos, los siguientes
extremos:

•Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total
del crédito disponible y el crédito dispuesto.
•Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
•Operaciones con derivados.
•Cualquier otro pasivo contingente.
•Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.
SEGUNDO.- Las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas antes del día 15 de enero de cada año, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el
siguiente contenido mínimo:
•Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.
•Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
•Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para
ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
TERCERO.- Así, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, se
redacta el siguiente Informe sobre la ejecución del plan de ajuste y el análisis de las desviaciones
producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste:
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
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1.INGRESOS
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto (datos acumulados al cuarto trimestre
al ser la obligación de remisión anual):
Medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias:
No se aplican subidas tributarias con respecto al ejercicio anterior. Tampoco se aplican otras
exenciones que las previstas por imperativo legal, las ordenanzas municipales no prevén otras que
las dispuestas en las mismas.
No existe una incidencia directa en los ingresos derivados de estas medidas.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de
colaboración con Estado y/o CCAA):
El convenio de colaboración tributaria para la gestión de la recaudación ejecutiva y voluntaria
data de 1989, y ha sido actualizado en enero de 2020, para facilitar la recaudación de los
impuestos locales que recaudan directamente.
Medida 3. Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.
El Ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar un servicio propio de Inspección Tributaria.
Se ha reforzado la colaboración con la Gerencia Territorial del Catastro Inmobiliario para la
adecuación de algunos valores catastrales que no reflejan la realidad del inmueble tras
determinadas obras.
Medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos:
El precio de la tasa refleja siempre el coste del servicio. La recaudación en voluntaria es llevada
directamente por el Ayuntamiento lo que contribuye a ahorrar costes de recaudación delegada.
Medida 5. Otras medidas por el lado de los ingresos:
No constan.
Ahorro trimestral generado por las medidas relativas a ingresos:
El ahorro se produjo en los ejercicios anteriores.
2. GASTOS
Resumen trimestral
correspondiente):

del

estado

de

ejecución

del

presupuesto

(datos

del

trimestre

Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos):
Se ha centralizado la información del personal al servicio de la Entidad Local para crear un
registro central de personal con información de cada empleado. Al recabar esta información se
detectaron errores en la configuración de las nóminas que han sido corregidos: ahorro estimado
anual de 8.400 euros. Ahorro trimestral: 2.100 euros.
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción
de fondos públicos:
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No existen entidades de Derecho Público vinculadas ni dependientes de esta Entidad Local.
Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección:
No existe en esta Entidad Local.
Medida 4. Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas
del sector público:
No existe en esta Entidad Local.
Medida 5. Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso:
No existe en esta Entidad Local.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad
local:
No existe en esta Entidad Local.
Medida 7. Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal
municipal actual:
No existen en esta Entidad Local.
Medida 8. Disolución de aquellas empresas públicas que presenten pérdidas:
No existen entidades de Derecho Público vinculadas ni dependientes de esta Entidad Local.
Medida 9. Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión
que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha
viabilidad requisito preceptivo para la celebración:
Se llevan a cabo en el marco de la normativa de contratación y con financiación de subvenciones y
otras transferencias de Administraciones Públicas
Medida 10. Reducción de celebración de contratos menores:
Se han rescindido 3 contratos menores prorrogados cuyo coste anual para el Ayuntamiento era
superior a los 10.000 euros anuales y se han redistribuido los costes para que sean gestionados
directamente por Mancomunidades a las que la Entidad Local pertenece
Medida 11. No ejecución de inversión prevista inicialmente.
Prácticamente la totalidad de las inversiones que se ejecutarán durante el 2022 se realizarán a cargo
de subvenciones de capital de la Diputación de Valencia.
Medida 13. Modificación de la organización de la corporación local:
Supresión de dos Comisiones Informativas, percepción de 30€ por asistente: ahorro anual estimado
720 euros. Ahorro trimestral: 120 euros
Medida 14. Reducción de la estructura organizativa de la EELL:
No consta
Medida 15. Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio:
No constan
Medida 16. Otras medidas por el lado de los gastos:
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- Transferencia de servicios a la Mancomunidad de la Ribera Alta y cancelación de contratos de
servicios con terceros: Servicio de Informática, servicio de Gestión y Recaudación de Multas de
Tráfico y servicio de Control de Plagas: Ahorro anual estimado de 7.5000 euros. Ahorro trimestral:
1.875 euros.
Cambio de contratista en el contrato de servicios de gestoría laboral: ahorro estimado anual de 4.000
euros. Ahorro trimestral: 1.000 euros
-Cambio del programa de contabilidad con coste 0 para la Entidad Local y rescisión del contrato de
servicios con un tercero: ahorro estimado anual de 3.200 euros. Ahorro trimestral: 800 euros.

Ahorro trimestral estimado en gastos:
El ahorro producido en ejercicios anteriores se ha mantenido en el ejercicio 2021.

OTROS INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE:
Deuda viva: La deuda viva a fecha 31 de diciembre de 2021 asciende a un total de 126.629,94 euros.
Deuda comercial: La deuda comercial a fecha 31 de diciembre de 2021 es de 61.501,86 euros.
Período Medio de pago: La ratio del Período Medio de pago es de 2,34 días
Operaciones con derivados y otros pasivos contingente: No hay operaciones con derivados y no
existen pasivos contingentes a la finalización del trimestre.
CUARTO.- La Entidad Local ha cumplido con la obligación de actualización de información de la
Central de Información de Riesgos-Local (CIR -Local), a la que se refiere el artículo 55 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
QUINTO.- La Entidad Local ha cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones
Por todo ello, se informa FAVORABLEMENTE respecto al cumplimiento del Plan de Ajuste aprobado al
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales motivado en las desviaciones
apreciadas.
Se propone continuar ejecutando las previsiones del Plan de Ajuste.

Y para que así conste en el expediente, firmo electrónicamente este Informe, en la fecha
referenciada al margen».

S'informa el Ple d'este.
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PUNT CINQUÈ. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
RELATIU AL QUART TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS
(LLEI 15/2010).
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 1 de febrer de 2022, relatiu al 4T de 2021
sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats
locals (Llei 15/2010), que literalment diu:
“En compliment d’allò establit en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, la Secretaria Interventora emet el següent:
INFORME
PRIMER.- El que es disposa en el present, s'ha realitzat atenent a les disposicions contingudes en
les normes següents:
−

Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat, del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.

−

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

−

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

−

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

−

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

−

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.

−

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre per les quals es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
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prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
SEGON.- Formen part del present tots els pagaments entre empreses i l'Administració, en aquest cas
l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 3.1 de la Llei 3/2004 i en la Llei 9/2017, de
8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu y del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.

Queden fora, per tant, totes les operacions que no estan basades en una relació comercial,

com per exemple despeses de personal, expropiacions o els que es produeixen entre diferents
El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
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entitats del sector públic.
El registre comptable de factures està interrelacionat o integrat amb el sistema d'informació
comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establits per l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març,
per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les
entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
TERCER.- El termini per a remetre aquest Informe de Morositat, per part de la Intervenció Municipal,
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través dels mitjans electrònics habilitats a
aquest efecte, finalitza l'últim dia del mes següent a lafinalització de cada trimestre de l'any, d'acord
amb l'Art. 16 de l'Ordre HAP 2075/2014.
QUART.- S'adjunten al present informe la documentació remesa al Ministeri en temps i forma”.

S'informa el Ple d'este.

PUNT SISÈ.

APROVACIÓ,

SI PROCEDEIX,

DEL PLA DE PRODUCTIVITAT DE

L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER.
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 20 de enero de 2022, en relació a la petició
efectuada verbalment per l’ Alcaldia relativa al pagament de la productivitat, que literalment
diu:
“Bárbara López Ramón, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Alcàntera del
Xúquer (València), en relación a la petición efectuada verbalmente por la Alcaldía relativa al
pago de productividad realizo el siguiente Informe Propuesta de Acuerdo;

Pàgina 14 de 62
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Código Seguro de Verificación: LVAA T9JH VATR 7Z43 UPR2

Acta de la Sessió de 4 de març - SEFYCU 3145425
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 14 de 62

Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

Primero.- El art. 22 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), establece que las retribuciones
de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. El denominado complemento
de productividad se encuadra dentro de las retribuciones complementarias que según el apartado 3 del
citado precepto “… son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario”.
En lo que se refiere a la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias, prescribe el
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art. 24 EBEP que se establecerán atendiendo, entre otros, a los siguientes factores “c) El grado de
interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados
obtenidos”.
La Disposición Final Cuarta del EBEP indica que lo establecido en los capítulos II y III del
título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada
en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
El artículo 23.3 a) y c) de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública,
transitoriamente vigente según la Disposición Final Cuarta del EBEP, establece que la productividad
retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el
funcionario desempeñe su trabajo, y que las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto
serán del conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así
como de los representantes de los trabajadores.
La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en el artículo 87 también
contempla como retribución complementaria la productividad denominándola “complemento de
actividad profesional” que, con redacción similar al art. 22.3 del EBEP, establece que “… retribuye el
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el personal funcionario desempeña su trabajo y el
rendimiento o resultados obtenidos. Su percepción no será fija y periódica en el tiempo y exigirá la
previa planificación de los objetivos a alcanzar y la posterior evaluación de los resultados obtenidos.”
Por tanto debemos remitirnos en materia de complemento productividad a lo prescrito con
carácter general en el artículo 23.3 de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la Función Pública,
y más en concreto, a lo establecido en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el
régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.
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En el art. 5 del RD 861/1986 contiene las normas por las que se rige el complemento de
productividad, que según la definición legal del apartado 1º del citado artículo, está destinado a retribuir
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo.
Sobre las circunstancias que deben concurrir para la asignación del complemento, el apartado 2º
del art. 5 indica que “La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de
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circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos
asignados al mismo.”
En cuanto a la posible consolidación del complemento y la publicidad que ha de darse a las
cantidades que perciben los funcionarios por este concepto, los apartados 3º y 4º del art. 5 son taxativos
al establecer que “En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante
un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Las cantidades que perciba cada funcionario por
este concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como
de los representantes sindicales.”
En lo que respecta a la cantidad que puede destinarse a la asignación del complemento, el
apartado 5º del art. 5 prescribe que “Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el
presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los
funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2, b), de esta norma.”
El art. 7.2 b) fija los límites a la cuantía global de los complementos de productividad que serán
los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico,
excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le
correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. De
dicha cantidad se destinará hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
En cuanto a la distribución del complemento y la asignación individual a cada empleado público,
establece el apartado art. 6º del art. 5 que “Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la
distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del
complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno.”
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Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio también condicionan la
percepción de este complemento a circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo y el
desempeño del mismo, y en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u
objetivos asignados. En este sentido art. 23 uno E) Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado
para 2016.
Segundo.- De la anterior normativa se desprende que la productividad es una retribución
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complementaria de carácter individual que requiere la valoración diferenciada del trabajo de cada
funcionario y que retribuye el interés, iniciativa o esfuerzo con que el personal desempeña su trabajo y
el rendimiento o resultados obtenidos. Por ello, para el reconocimiento del complemento ha de
apreciarse en los funcionarios individualmente considerados circunstancias o actitudes que los hagan
merecedores del mismo. Es decir, no existe derecho del funcionario a percibir el complemento si no
concurren los requisitos establecidos para ello, ni derecho a que su cuantía se mantenga
indefinidamente, ni su percepción crea derecho alguno. No obstante, cuando se realiza una asignación
inadecuada de la productividad por no asociarse a la concurrencia de las circunstancias que determinan
su pago, y el complemento se convierte en una retribución fija y periódica para el funcionario, existe
reiterada jurisprudencia que reconoce cierto derecho al mismo, y que exige justificación y motivación
que den lugar a la supresión total y parcial del complemento. Por tanto, cabe insistir en que el
reconocimiento y percepción del complemento debe quedar asociada necesariamente a la valoración
individual del trabajo de cada funcionario y a la justificación de que ha cumplido los criterios objetivos
marcados.
La valoración del trabajo del funcionario ha de efectuarse atendiendo a circunstancias objetivas
que tengan relación directa con el desempeño del puesto de trabajo. Para ello el Pleno deberá establecer
criterios generales que con la finalidad de retribuir el interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o
resultados obtenidos, posibilite el reconocimiento de la productividad a aquellos funcionarios en los que
concurran las circunstancias establecidas.
Para el reconocimiento y pago del complemento, el Pleno de la Corporación deberá fijar en el
Presupuesto el crédito global para las retribuciones complementarias, entre ellas las de productividad,
dentro de los límites máximos señalados en el art. 7.2 c) del RD 861/1986. Asimismo mediante acuerdo
plenario deberán establecerse los criterios objetivos cuyo cumplimiento determinará el reconocimiento
Pàgina 17 de 62
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Código Seguro de Verificación: LVAA T9JH VATR 7Z43 UPR2

Acta de la Sessió de 4 de març - SEFYCU 3145425
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 17 de 62

Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

del complemento de productividad, que será asignado individualmente a cada funcionario mediante
resolución de Alcaldía previa justificación del cumplimiento de tales criterios.
Tercero.- A la luz de las consideraciones expuestas debe quedar claro que, utilizando este
complemento, la Administración tiene la facultad de adjudicar de forma reglada e individualizada una
retribución a determinados funcionarios, siempre en base a criterios predeterminados debidamente
ponderados.
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Por esta razón es totalmente válido que funcionarios que realizan sus funciones en puestos de
trabajo de contenido idéntico puedan diferenciarse en cuanto al complemento de productividad; esto
es, pueden tenerlo o no reconocido, y puede variar su importe; todo ello en consonancia con la
aplicación de los criterios preestablecidos.
Y ello es así como consecuencia de la posibilidad de valorar tanto la carga de trabajo, el
acierto, la dedicación e incluso la entrega con la que el funcionario ejerce su puesto de trabajo. De ahí
que la sea significativa la jurisprudencia que abunde en la idea de que la simple existencia de unos
funcionarios que perciben el complemento retributivo en cuestión no es razón bastante para que los
restantes funcionarios que desempeñan puestos de trabajo similares, o aún idénticos, tengan derecho
a su percepción. Es más, con la configuración legal del complemento de productividad, en razón de su
naturaleza, no puede tener la consideración de complemento periódico o fijo. De ahí que el hecho su
percepción de forma prolongada en el tiempo no genere en el funcionario un derecho de futuro a
continuar recibiéndolo, siempre y cuando su esencia no se desnaturalice.

Cuarto.- Sentadas las consideraciones anteriores, se proponen criterios generales para la
asignación del complemento de productividad del siguiente modo:
PROPUESTA DE FIJACIÓN DE CRITERIOS GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
1.-Retribución del especial rendimiento, actividad extraordinaria e Iniciativa con que el
trabajador desempeñe su trabajo.
Los programas que se acojan al presente supuesto deberán aprobarse previamente de acuerdo con las
propuestas realizadas por cada Área. Una vez autorizado cada programa a los efectos de proceder al
reconocimiento y pago del correspondiente complemento de productividad, el Alcalde, con el objeto de
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verificar el efectivo cumplimiento del correspondiente programa que genere el derecho a la percepción de la
productividad, recabará los informes que estime oportunos, interesando que se califique el especial
rendimiento, actividad extraordinaria e iniciativa de cada trabajador.
Este programa vendrá determinado por la realización de funciones vinculadas al propio puesto del
trabajador que perciba la productividad. Por consiguiente, el programa estará basado en el rendimiento
extraordinario o la actividad extraordinaria e iniciativa con que se realicen las funciones propias del puesto.
Entendiendo por funciones propias las que vengan atribuidas por la ley o la RPT.
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En todo caso, los trabajos que sean susceptibles de ser retribuidos deberán acreditarse y estar
efectivamente finalizados.
En cuanto al importe a percibir de manera individualizada por cada trabajador vendrá determinado por
el tiempo dedicado, el volumen de trabajo realizado y la categoría del puesto desempeñado, así como por los
resultados obtenidos.
2.- Sustitución de funciones por ausencia, vacante y o enfermedad de su titular.
La sustitución de funciones de un puesto de trabajo, en casos de vacante, ausencia o enfermedad de su
titular, podrá dar lugar a la percepción de una asignación, en concepto de complemento de productividad, con
destino a la retribución de la carga de trabajo extraordinaria, el interés y la iniciativa que supone para el
trabajador el desempeño de las funciones encomendadas por sustitución de su titular.
Le corresponde al Alcalde Presidente la asignación personal del complemento de productividad.
En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de
tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a periodos sucesivos.
En el caso de la sustitución en las funciones del titular de un puesto de trabajo en casos de
ausencia o enfermedad, no se tendrá en cuenta el cómputo de los días correspondientes a vacaciones o
asuntos propios.
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El importe máximo que podrán percibir los empleados municipales, se determinará, atendiendo
a los criterios anteriormente citados, de acuerdo con la siguiente fórmula:
-En el caso de desempeño de funciones superiores jerárquicamente: C. Productividad (/mes)= C.
Específico del puesto a sustituir titular - C. Específico del puesto del sustituto.
3.- Programas de mejora por objetivos.
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Este programa tendrá por objeto incentivar el rendimiento dirigido a mejorar los resultados
cuantitativos y cualitativos de la actuación administrativa general de la corporación, tanto en el
funcionamiento interno de la administración local, como en la eficacia y calidad de los servicios
prestados a los ciudadanos.
Para valorar que dicha mejora es real y objetiva deberá acreditarse de forma motivada que se ha
obtenido o se va a obtener un ahorro o mayores ingresos para la administración local, una actuación que
contribuya a resolver asuntos de especial dificultad técnica, una mayor eficacia en la tramitación
administrativa general, y otros similares.
Para que resulte de aplicación el programa de mejora deberá existir previa constitución formal,
mediante decreto de Alcaldía, del correspondiente servicio o departamento al que se le encomendarán
tareas concretas y plazos para su ejecución.
En cuanto al importe asignado a cada programa de mejora, se repartirá entre los integrantes
del ámbito afectado, de acuerdo con el criterio interno de cada grupo que quedará determinado en el
momento de la constitución del mismo y que, en todo caso, deberá tener en cuenta: la cualificación
técnica del trabajo y empleado, el número de personas a participar, objetivos a conseguir, volumen
de trabajo a desempeñar, trascendencia jurídica, repercusión económica para la hacienda local y
plazo para su realización.
En cualquier caso, el programa deberá contener indicadores de gestión y/o de calidad que
deberán ser medidos y acreditado su cumplimiento con carácter previo a la resolución que apruebe el
pago de la productividad.
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Este es el criterio de la funcionaria que suscribe en atención a lo solicitado, que deja a salvo de
cualquier otro mejor fundado y que somete a la consideración última de la Corporación.
A la vista de lo anteriormente expuesto se realiza la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO
AL AYUNTAMIENTO EN PLENO:
Primero. Aprobar el plan de productividad del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer con el
contenido establecido en la parte dispositiva del presente acuerdo, facultando a la Alcaldía
Presidencia para el desarrollo del mismo en todos sus términos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los trabajadores municipales para su
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general conocimiento. ”.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Queda aprovada per UNANIMITAT.
PUNT SETÈ. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA SOL·LICITUD DE CONSUM COOPERATIVA
D'AUTORITZACIÓ D'OBERTURA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2022.
Vista la sol·licitud presentada per CONSUM COOPERATIVA amb entrada en el Registre
General d'aquest Ajuntament núm. 13/2022, per la qual se sol·licita canviar el dia d'obertura
festiu municipal de l’1 ó 2 de setembre de 2022, pel del 18 de desembre de 2022 inicialment
previst.
Atès que la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d'organització de la Generalitat, en el seu Capítol VII, secció primera Comerç, Art.
23.1 d), diu textualment que “quan existisca una acumulació de diumenges o festius per ser
consecutius, i un d'ells siga un festiu local no habilitat, l'ajuntament habilitarà el diumenge o
festiu no local, sempre que hi haja petició per part interessada.
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Vist que enguany es produeix en el municipi d'Alcántera de Xúquer, la peculiaritat que les
Festes Locals, se celebraran els dies 1 i 2 de setembre. dijous i divendres respectivament,
provocant el tancament del comerç durant dos dies consecutius per acumulació de festius.
Vist que el dia 18 de desembre de 2022 és diumenge i considerant que a la població Consum
no obri els diumenges de desembre i que la proposta implicaria que s’obrira un dia festiu
local amb la repercussió que suposa per als treballadors.
Es proposa al Plenari el següent ACORD:
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PRIMER.- Denegar la proposta de CONSUM COOPERATIVA de canviar el dia d'obertura festiu
municipal de l’1 ó 2 de setembre de 2022, pel del 18 de desembre de 2022 inicialment previst.
SEGON.- Notificar a l’interessat als efectes oportuns.
Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Queda denegada per UNANIMITAT.
PUNT HUITÈ. ACCEPTACIÓ, SI PROCEDEIX, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DINS
DEL MARC DEL DECRET LLEI 5/2017
Vista la tramitació de l'expedient, havent-se aprovat per aquest Ple la sol·licitud d'adhesió al Pla
EDIFICANT, i havent rebut aquest Ajuntament la proposta de delegació subscrita el Secretari
Autonòmic d'Educació i Investigació.
Considerant el Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la
construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat,
“PLA EDIFICANT”
Vist l'informe favorable de Secretaria-Intervenció en relació a la proposta de delegació de
competències.
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Per aquesta Alcaldia s'eleva la següent PROPOSTA D'ACORD al Ple de l'Ajuntament:
1.- Acceptar la delegació de competències proposada en els mateixos termes del contingut de la
proposta del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport” de delegació de competències en
matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer per a l'actuació de les
Obres d'adequació del frontó, de les cobertes del trinquet i del gimnàs, i canvi del sòl del pati infantil
del Centre CEIP Cervantes. Codi 46000511.
2.- Notificar el present acord plenari a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana.
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Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb
el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.

PUNT NOVÈ. Aprovació provisional, si procedeix, d´Ordenança sobre l’Impost per l´Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Les Entitats Locals, de conformitat amb l'article 59.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran establir i exigir
l'Impost sobre

l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, d'acord amb les pautes

contingudes en la referida norma i les respectives ordenances fiscals.
En tractar-se d'un impost de naturalesa potestativa, necessita l'aprovació d'una ordenança fiscal per a ser
exigit, en la mesura que mentre l'Entitat no manifeste la seua voluntat d'aplicar-ho a través del
corresponent acord plenari i mitjançant la pertinent Ordenança fiscal, aquest no pot ser exigit.
Les recents modificacions normatives aprovades en matèria de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana han derivat en una nova redacció de part de l'articulat que compon el
règim jurídic d'aquest impost en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Aquestes modificacions han sigut introduïdes pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual
s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal constitucional respecte de l'Impost sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que, en la seua Disposició transitòria única,
arreplega el deure de modificar, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest text, les
ordenances fiscals reguladores de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana amb la finalitat d'adaptar-les al nou marc legal.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022
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Atenent l’ esborrany d´ordenança fiscal elaborat per la Intervenció municipal, ES PROPOSA al Ple:
1er. Derogar l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana, aprovada pel Ple de data 28/07/1989 i modificada pel Ple de data 22/12/2010.
2n. Aprovar la nova redacció de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor de
Terrens de Naturalesa Urbana, quedant redactada com seguix:
«ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
A l'empara del que es preveu en l'article 59.2 en relació amb els articles 15.1 i 16 del Reial decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL);
l'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, estableix i exigeix l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana, de conformitat als preceptes de la citada llei i disposicions que la desenvolupen i
complementen, i a les normes establides en la present ordenança.
CAPÍTOL I: Naturalesa
Art. 1r.
L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut directe autoritzat
per l'article 59.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Hisendes Locals (TRLHL), que es regularà pel que es disposa en els articles 104 a 110 d'aquesta Llei i
per les normes de la present ordenança.
CAPÍTOL II: Fet imposable
Art. 2n.
1.- Constitueix el fet imposable de l'Impost l'Increment de Valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana situats en el terme municipal d’Alcàntera de Xúquer i que es posen de manifest a
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conseqüència de la transmissió de la seua propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió
de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini sobre els referits béns.
2.- El títol a què es refereix l'apartat anterior serà tot fet, acte o contracte, qualsevol que siga la seua
forma, que origine un canvi del subjecte titular de les facultats dominicals de disposició o aprofitament
sobre uns terrenys, tinga lloc per ministeri de la Llei, per actes mortis causa o intervivos , a títol onerós
o gratuït.
Art. 3r.
1.- En virtut del que es disposa en l'article anterior, estan subjectes a aquest impost l'increment que
experimenten els terrenys que tinguen la consideració d'urbans, això com els béns immobles classificats
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com de característiques especials, a l'efecte de l'Impost sobre Béns immobles.
2.- La consideració de béns urbans i de característiques especials, a l'efecte de la subjecció a aquest
impost, s'estableix en virtut del que es disposa en l'art. 61 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals i l’art. 6 i següents del Reial decret 1/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
Art. 4t. Suposats de no subjecció
No estan subjectes a aquest impost i per tant no reporten el mateix, les transmissions de terrenys de
naturalesa urbana detallades en l'art. 104 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, especialment:
A) L'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la consideració de rústics a l'efecte de
l'Impost sobre béns immobles.
B) Els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal,
adjudicacions que al seu favor i en paga d'elles es verifiquen i transmissions que es facen als cònjuges
en paga dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre
cònjuges o a favor dels fills, a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat,
separació o divorci matrimonial, siga com siga el règim econòmic matrimonial.
En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat
de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada
de les operacions previstes en aquest apartat.
C) No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA regulada en la disposició
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de
crèdit, que se li hagen transferit, d'acord amb el que s'estableix en l'article 48 del Reial decret
1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gesti≤ d'actius.
No es produirà la meritació de l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA a entitats participades directa
o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets
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de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o a conseqüència
d'aquesta.
No es meritarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA, o per les entitats constituïdes per aquesta
per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a què es refereix la disposició
addicional dècima de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.
No es meritarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produïsquen entre els citats Fons
durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària als Fons, previst en l'apartat 10 d'aquesta disposició addicional dècima.
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En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat
de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada
de les operacions previstes en aquest apartat.
D) Les transmissions de terrenys respecte dels quals es constate la inexistència d’ increment de valor per
diferència entre els valors d'aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.
L'interessat en acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, això com
aportar en el moment de la declaració, els títols que documenten la transmissió i l'adquisició.
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del
terreny es prendrà en cada cas el major dels següents valors, sense que a aquest efecte puguen
computar-se les despeses o tributs que graven aquestes operacions:
1.- El que conste en el títol que documente l'operació,
- En transmissions oneroses, serà el que conste en les escriptures públiques.
- En transmissions lucratives, serà el declarat en l'Impost sobre Successions i Donacions.
2.- El comprovat, en el seu cas, per l'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat D), per al còmput del
nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys, no es tindrà
en compte el període anterior a la seua adquisició.
E ) No es meritarà l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en ocasió de
les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulte aplicable
el règim especial regulat en Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost
de societats, a excepció de les relatives a terrenys que s'aporten a l'empara del que es preveu en l'article
87 d'aquesta Llei de l'Impost de societats, quan no es troben integrats en una branca d'activitat.
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals
s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de
les operacions previstes en el Capítol VII del Títol VII de la Llei de l'Impost de societats.
Les aportacions d'immobles de naturalesa urbana, integrats en una branca d'activitat, que s'efectuen a
societats mercantils, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de la Llei
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27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats i amb els requisits establits en el règim especial
regulat en el Capítol VII del Títol VII d'aquesta Llei.
CAPÍTOL III: Exempcions i bonificacions
Art. 5é. Exempcions.
Conforme l'art. 105 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Hisendes locals, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a
conseqüència dels següents actes:
5.1.- La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
5.2.- Les transmissions de béns situats dins del perímetre delimitat com a Conjunt Historicoartístic o que

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

hagen sigut declarats individualment d'interès cultural, conforme al que es disposa en la llei 16/1985,
sempre que els seus propietaris o titulars de drets reals acrediten haver realitzat al seu càrrec en aquests
immobles obres de conservació, millora o rehabilitació.
5.3.- Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits
amb hipoteca que recaiga sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que,
de manera professional, realitze l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Això mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concórreguen els requisits
anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per a tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de
la seua unitat familiar, no dispose, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o
drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment
d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovara el contrari, es procedirà a girar la
liquidació tributària corresponent.
A aquest efecte, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual haja figurat empadronat el
contribuent de manera ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del
moment de l'adquisició si aquest termini fora inferior als dos anys.
Sense perjudici que es requereix que la baixa en el padró se realitze sempre de forma simultània i no
prèvia a la materialització de la dació del seu habitatge, es considera que una baixa anticipada que no
supere el període de 3 mesos, no incompleix la norma sobre la necessitat d'empadronament
ininterromput, sinó que és una baixa necessària a l'efecte de que en la data del lliurament de l'immoble a
l'adjudicatari, aquest puga estar desallotjat.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de
societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquest efecte, s'equipararà el
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
L'exempció haurà de ser sol·licitada mitjançant la presentació de l'oportú recurs de reposició per
l'interessat en el termini assenyalat en l'art. 14.2 del TRLHL, és a dir, en el termini d'1 mes des de la
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notificació de la liquidació de l'IIVTNU, sense perjudici que la mateixa puga ser al·legada en el termini
establit en l'art. 110 TRLHL. En aquesta sol·licitud s'haurà d'acreditar pel subjecte passiu la
concurrència dels requisits previstos anteriorment mitjançant l'aportació de la següent documentació:
5.3.1.- A l’efecte d'acreditar la condició d'habitatge habitual es comprovarà l'empadronament del
contribuent i restants membres de la unitat familiar, en la data de meritació, en el qual conste,
l'empadronament de manera ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la transmissió o des de la
data d'adquisició de l'immoble.
5.3.2.- A l'efecte d'acreditar la unitat familiar: Llibre de Família o document que acredite la inscripció
en el Registre de Parelles de fet, si escau.
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S'equiparen les parelles de fet als matrimonis, i s'entendran inclosos en aquesta unitat familiar: Els
descendents menors de 25 anys que convisquen amb el contribuent i que no tinguen rendes superiors a
8.000 €, això com els ascendents majors de 65 anys o amb discapacitat i sense rendes superiors a 8.000
€.
L'Administració es reserva el dret a sol·licitar qualsevol documentació complementària a l'efecte de que
quede justificat en l'expedient municipal el compliment de tots i cadascun dels requisits exigits per a
l'exempció de la transmissió, inclosos els informes tècnics pertinents sobre valoració de béns i drets a
què es refereix aquesta exempció.
Si la sol·licitud d'exempció a què es refereix l'art. 5.3 de la present ordenança, es presenta fora del
termini a efectes establit, donarà lloc a la desestimació de la sol·licitud.
5.4.- Estan exempts d'aquest impost, això mateix, els increments de valor corresponents quan la condició
de subjecte passiu recaiga sobre les següents persones o Entitats:
a) L'Estat o els seus Organismes Autònoms.
b) Les Comunitats Autònomes i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter als Organismes Autònoms de
l'Estat.
c) El municipi d’Alcàntera de Xúquer i altres entitats locals integrades o en les quals s'integre aquest
municipi, això com les seues respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als Organismes
autònoms de l'Estat.
d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o benèfic-docents.
e) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió Social, regulades per la Llei
30/1995 de 8 de novembre, d'Ordenació i supervisió de les Assegurances Privades.
f) Les persones o Entitats al favor de les quals s'haja reconegut l'exempció en Tractats o Convenis
Internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
h) La Creu Roja Espanyola.
5.5.- Això mateix i en virtut del que es disposa en l'art. 15 de la Llei 49/2002 de 28 de desembre, estan
exempts de l'Impost sobre Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, els increments
Pàgina 28 de 62
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Código Seguro de Verificación: LVAA T9JH VATR 7Z43 UPR2

Acta de la Sessió de 4 de març - SEFYCU 3145425
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 28 de 62

Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

corresponents quan l'obligació legal de satisfer aquest impost recaiga sobre una entitat sense finalitats
lucratives.
En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió≤ de drets reals de gaudi
limitatius del domini sobre aquests, efectuades a títol onerós per una entitat sense finalitats lucratives,
l'exempció en el referit impost estarà condicionada al fet que tals terrenys complisquen els requisits
establits per a aplicar l'exempció en l'Impost sobre Béns immobles.
L'aplicació de l'esmentada exempció estarà condicionada al fet que la citada Entitat comunique a
l'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer que s'ha acollit al règim fiscal especial regulat en el Títol II de la
Llei 49/2002 de 28 de desembre, i que això mateix ha complit els requisits i supòsits relatius al règim
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fiscal especial que es regulen en el citat Títol.
CAPÍTOL IV
Art. 7é. Subjectes Passius
1.- És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del
domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei
General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real
de què es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del
domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la Llei
General Tributària, que transmeta el terreny, o que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
2.- En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 35.4 de la
Llei General Tributària, que adquirisca el terreny o a favor del qual es constituïsca o transmeta el dret
real de què es tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a Espanya.
3.- En les transmissions inter vivos a títol onerós, si l'adquirent, per acord entre les parts, es compromet
a assumir les conseqüències tributaries de l'operació gravada per l'impost, el transmitent subjecte passiu
no s'exonera de les seues obligacions tributàries, per la qual cosa aquests pactes o convenis entre les
parts, no assorteixen efectes enfront de l'Administració.
CAPÍTOL V
Base Imposable
Art. 7é.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període
màxim de vint anys.
2.- Per a determinar l'import d'aquest increment a què es refereix l'apartat anterior, es multiplicarà el
valor del terreny en el moment de la meritació calculada conforme al que s'estableix en els articles 107.2
i 107.3 del TRLHL, pel coeficient que corresponga conforme al període de generació.
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3.- El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, serà el que
corresponga segons el període de generació de l'increment de valor, d'acord amb la següent taula:
Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

4. Quan es tracte de la transmissió d’un immoble en el què haja sòl i construcció, es prendrà com a
valor del sòl a aquest efecte el que resulte d'aplicar la proporció que represente en la data de meritació
de l'impost, el valor cadastral del sòl respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s'aplicarà
tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al d'adquisició.
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Aquesta proporcionalitat només s'aplicarà quan existisca sòl i construcció, ja que si en algun dels dos
moments (adquisició o transmissió), el bé no tinguera construcció, el valor assignat en aquest moment
correspondrà en el 100 per cent al valor del sòl.
5.- Quan, a instàncies del subjecte passiu, es constate que l'import de l'increment de valor és inferior a
l'import de la base imposable determinada conformement al que es disposa en els apartats anteriors
d'aquest article, es prendrà com a base imposable l'import d'aquest increment de valor.
Art. 8é.
A l'efecte de determinar el període de temps en què es genere l'increment de valor, es prendran tan sols
els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracte o de la
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constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre el mateix i
la producció del fet imposable d'aquest impost, sense que es tinguen en consideració les fraccions d'any,
excepte per al supòsit en què el període de generació siga inferior a un any, i en aquest cas es
prorratejarà el coeficient anual establit com a “inferior a un any” segons el nombre de mesos complets,
és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.
Art. 9é.
En les transmissions de terrenys, el valor en el moment de la meritació coincideix amb el valor
cadastral. No obstant això, quan aquest valor siga conseqüència d'una ponència de valors que no
reflectisca modificacions del planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada
ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost conformement al mateix. En aquests casos,
en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys una vegada s'haja obtingut conforme a la
valoració col·lectiva que s'instruïsquen, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no
coincidisca amb la de l'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els
coeficients d'actualització que corresponguen, establits a aquest efecte en les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat.
Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques
especials, en el moment de la meritació de l'impost no tinga determinat valor cadastral en aquest
moment, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral siga determinat,
referint aquest valor al moment de la meritació.
Art. 10é.
En els supòsits d'expropiació forçosa es prendrà com a valor la part del preu just corresponent al
terreny, llevat que el valor cadastral fora inferior, i en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu
just.
Art. 11é.
En la constitució i transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a
realitzar la construcció sota el sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, es pren com a
valor la part del valor cadastral del terreny que represente, respecte d'aquest, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte d'això, el que resulte d'establir la
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proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en el vol o subsòl i la total superfície o
volum edificats una vegada construïdes aquelles.
Art. 12é.
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa
urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article 9é que
represente, respecte d'aquest , el valor dels referits drets calculats segons les següents regles:
a) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal el seu valor equivaldrà a un 2 per 100 del valor
cadastral del terreny per cada any de duració d'aquest, sense que puga excedir del 70 per 100 d'aquest
valor cadastral.
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b) Si l'usdefruit fora vitalici el seu valor, en el cas que l'edat de l'usufructuari fora igual o inferior a 20
anys, serà equivalent al 70 per 100 del valor cadastral del terreny, minorant-se aquesta quantitat en un 1
per 100 per cada any que excedisca d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per 100 de l'expressat
valor cadastral.
c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta
anys es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició
resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per 100 del valor cadastral del terreny usufructuat.
d) Quan es transmeta un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats en les lletres A), B), i C)
anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissió.
e) Quan es transmeta el dret de nua propietat el seu valor serà igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat aquest últim segons les regles anteriors.
f) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulte d'aplicar al 75 per 100 del valor valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis segons casos.
g) En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini diferents
dels enumerats en les lletres A), B), C), D), i F), d'aquest article, es considerarà com a valor dels
mateixos a l'efecte d'aquest impost, el valor calculat per mitjà de l'aplicació de les normes fixades a
l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
CAPÍTOL VI
Art. 13é. Deute tributari.
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 17 per
cent.
CAPÍTOL VII
Art. 14é. Meritació.
1.- L'impost es merita:
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què
tinga lloc la constitució o transmissió.
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2.- A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o contractes entre vius la de l'atorgament del document públic i, quan es tracte de
documents privats, la de la seua incorporació o inscripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a
un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
Art. 15é.
1.- Quan es declare o reconega judicial o administrativament per resolució ferma haver tingut lloc la
nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució
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de l'impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li haguera produït efectes lucratius i que
reclame la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-se que
existeix efecte lucratiu quan no es justifique que els interessats hagen d'efectuar les recíproques
devolucions a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no haja produït
efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarara per incompliment de les obligacions del subjecte
passiu que es derivaren de l'acte o contracte que es resol o rescindeix, no hi haurà lloc a cap devolució.
2.- Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució
de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord
s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i el simple aplanament a la demanda.
3.- En els actes o contractes subjectes a condició, una vegada qualificada la condició d'acord amb l'art.
113 del Codi Civil, si la condició és suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta es complisca, si
la condició és resolutòria, s'exigirà l'impost, a reserva que complida la condició, el seu import siga
retornat al subjecte passiu. En aquest cas, no es necessita una resolució judicial, sinó que n'hi ha prou
que es demostre davant l'Ajuntament que la condició resolutòria s'ha complit.
CAPÍTOL VIII. Gestió de l'Impost
Art. 16é.
1.- S'estableix el règim de liquidació. A aquest efecte els subjectes passius vindran obligats a presentar
davant aquest Ajuntament, declaració segons el model determinat pel mateix contenint els elements de la
relació tributària imprescindibles perquè l'Administració puga procedir a practicar la liquidació
pertinent.
2.- Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar des de la data en què
es produïsca la meritació de l'impost:
a) Quan es tracte d'actes “inter vivos” el termini serà de 30 dies hàbils.
b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos prorrogables fins a un any, a
sol·licitud del subjecte passiu.
La sol·licitud de prorroga s'haurà de formalitzar en el termini de 6 mesos des de la meritació de
l'impost; ja que en cas contrari la mateixa es desestimarà en haver-se reportat els recàrrecs
extemporanis de l'art. 27 de la Llei General Tributària.
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3.- A la declaració s'acompanyaran els documents en el qual consten els actes o contractes que originen
la imposició, aportant per a això els títols que documenten la transmissió i l'adquisició.
Art. 17é.
Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius amb indicació del termini
d'ingrés i expressió dels recursos procedents.
Art. 18é.
Amb independència del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, estan igualment obligats a
comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes
passius:
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a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 7, de la present ordenança, sempre que s'hagen
produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constituïsca o transmeta el dret real de
què es tracte.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b), d'aquest article, l'adquirent o la persona al favor de la
qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
Art. 19é.
Així mateix, els Notaris estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior,
en els quals es continguen fets, actes o negocis jurídics que posen de manifest la realització del fet
imposable d'aquest impost, amb excepció dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre,
dins del mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis
jurídics, que els hagen sigut presentats per a coneixement o legitimació de signatures. El previngut en
aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establit en la Llei General
Tributària.
Art. 20é.
La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el previngut en la Llei General
Tributària, i en les altres Lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, així com, en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Art. 21é.
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les
sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga a l'anterior en tots els seus termes.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació integra en el Butlletí Oficial de la
Província de València, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.»
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TERCER. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant anunci que s'inserirà en el tauler d'anuncis
municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les al·legacions que estimen oportunes.
QUART. En cas que no es presentaren al·legacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat,
l'Acord s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'Acord plenari, de conformitat amb l'article
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17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Queda aprovada per UNANIMITAT.
PUNT DESÈ. Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de I´Ordenança del Impost
de Bens Immobles.
Davant l’actual crisi econòmica i mediambiental, des de l’Ajuntament es pretén afavorir la instal·lació
de plaques solars en la població, fomentant l’ús d’energies renovables i ajudar cap a la
descarbonificació de l’economia, la millora mediambiental i també a la reducció dels costos energètics
dels ciutadans de Alcàntera de Xúquer.
Per a la instal·lació de plaques solars, tant tèrmiques com fotovoltaiques, en l’article 74.5 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, es permet que els ajuntaments puguen regular en les seus ordenances fiscals sobre
l’Impost sobre Bens Immobles, una bonificació de fins el 50% de dit impost sobre aquells immobles en
el que s’haja instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
Per tot allò exposat, ES PROPOSA al Ple:
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1er. Aprovar la modificació de l’article 5 de l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles,
quedant redactat com seguix:
Article 5. Bonificacions.
1. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que
així se sol·licite pels interessats abans de l'inici de les obres, 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
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immobilitzat. El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació d'aquestes, sempre
que durant aqueix temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en
cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents
requisits:
a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es tracte, la
qual es farà mitjançant certificat del tècnic-director competent d'aquestes, visat pel col·legi
professional.
b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària,
c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació és de la seua propietat i no forma part de
l'immobilitzat, que es farà mitjançant còpia de l'escriptura pública o alta cadastral i certificació
de l'administrador de la societat o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant la AEAT, a
l'efecte de l'impost de societats.
d) Fotocòpia de l'alta o últim rebut de l'impost sobre activitats econòmiques.
La sol·licitud de la bonificació es podrà formular des que es puga acreditar l'inici de les obres; i
l'acreditació dels requisits anteriors podrà realitzar-se mitjançant qualsevol altra documentació
admesa en dret.
Si les obres de nova construcció de rehabilitació integral afectaren diversos solars, en la
sol·licitud es detallaran les referències cadastrals dels diferents solars.
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2. Els habitatges protegits i les que resulten equiparables a aquestes conforme a la normativa
de la comunitat autònoma, conformement al que es disposa en l'article 74.2 de la llei 39/88, de
28 de desembre, gaudiran la següent bonificació:
2.a) Una bonificació de 50 per cent en la quota íntegra de l'impost durant els 3 períodes
impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva.
() 2.b) Una bonificació de … en la quota íntegra de l'impost durant el 4t i 5é període impositiu
següent al de l'atorgament de la qualificació definitiva.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Aquestes bonificacions es concediran a petició de l'interessat i farà efecte des del període
impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
Per a tindre dret a aquesta bonificació, els interessats hauran d'aportar la següent
documentació: fotocòpia del certificat de qualificació d'habitatge protegit, fotocòpia de
l'escriptura de propietat o nota simple registral de l'immoble, si en l'escriptura pública no
constara la referència cadastral, fotocòpia de l'últim rebut de l'impost sobre béns immobles
corresponent a l'exercici anterior i certificat municipal acreditatiu d'estar empadronat a
Alcàntera de Xúquer.
El gaudi d'aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altre benefici fiscal en l'impost
sobre béns immobles que poguera correspondre al subjecte passiu o a l'immoble.
3. Els subjectes passius de l'impost, que ostenten la condició de titulars de família nombrosa,
gaudiran d'una bonificació de la quota íntegra de l'impost, quan concórreguen les
circumstàncies següents:
a) Que el bé immoble constituïsca l'habitatge habitual del subjecte passiu.
b) Família nombrosa de 3 fills, 2 fills i un d'ells minusvàlid o incapacitat per al treball, el 30
per cent de bonificació en la quota íntegra.
• Família nombrosa de 4 fills, el 40% de la quota íntegra.
• Família nombrosa de 5 fills, el 50% de la quota íntegra.
• Família nombrosa de 6 fills, el 60% de la culta íntegra.
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• Família nombrosa de 7 fills o més, el 90% de la quota íntegra.
La bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu, qui acompanyarà a la sol·licitud la
següent documentació:
• Escrit de sol·licitud de la bonificació, en el qual s'identifique el bé immoble i la seua
referència cadastral.
• Fotocòpia del document acreditatiu de la titularitat del bé immoble.
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• Certificat del Padró Municipal que acredite que tots els membres de la unitat familiar estiguen
empadronats a Alcàntera de Xúquer.
• Els membres de la unitat familiar que donen dret a la condició de família nombrosa ho faran
fins complida l'edat de 25 anys, llevat que superant aquesta edat acrediten una minusvalidesa
igual o superior al 33 per cent i convisquen en el domicili familiar.
• Els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions que es produïsquen i que
tinguen transcendència a l'efecte d'aquesta bonificació en els termes que s'establisquen a aquest
efecte.
• Els beneficis anteriorment establits aplicables a habitatges protegits o equiparable segons la
normativa autonòmica i a titulars de famílies nombroses no són excloents, sent el límit màxim
de bonificació del 90 per cent.
El termini de gaudi de la bonificació serà anual, si bé el subjecte passiu podrà sol·licitar la
pròrroga d'aquest termini dins de l'any en què la manyaga finalitze, sempre que continuen
concorrent els requisits regulats en aquest apartat. En tot cas, la bonificació s'extingirà d'ofici
l'any immediatament següent a aquell en el qual el subjecte passiu cessament en la seua
condició de titular de família nombrosa o deixe de concórrer algun dels referits requisits.
Les bonificacions regulades en els apartats anteriors han de ser sol·licitades pel subjecte
passiu; i, amb caràcter general, l'efecte de la concessió de les mateixes començarà a partir del
exercici següent, quan la bonificació se sol·licite abans que la liquidació siga ferma, es
concedirà si en la data de meritació de l'impost concorren els requisits exigits per al seu gaudi.
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6. S’aplicarà una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost les edificacions que
tinguen un ús cadastral predominantment residencial en les quals s’hagen instal·lat sistemes per
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del Sol. Per a un ús cadastral diferent
del residencial la bonificació és d’un 25 per cent en la quota íntegra de l’impost.
Les bonificacions anteriors s’aplicaran a l’any següent de la finalització de la instal·lació i
exclusivament per a eixe any.
L’import de la bonificació no podrà excedir el 20 per cent del cost final (IVA inclòs) de la
instal·lació. En el cas que l’edifici estiga subjecte al règim de propietat horitzontal, el cost final
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serà el que s’haja repercutit a cada propietari, calculat fent ús dels coeficients de repartiment
de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu, que s’han d’aportar en el moment de realitzar la
sol·licitud.
Per a tindre dret a esta bonificació és necessari que els sistemes d’aprofitament solar, per a
generació d’electricitat o producció de calor, disposen de l’homologació corresponent de
l’Administració competent.
L’atorgament d’esta bonificació està condicionat al fet que el compliment dels requisits
anteriors quede acreditat per mitjà de l’aportació del certificat d’instal·lació degudament
diligenciat per l’organisme autoritzat. Així mateix, ha d’aportar-se la documentació següent:
a.

Si és el cas, certificat final d’obres.

b.

Factura desglossada o certificat del cost de la instal·lació. Este ha de ser coherent amb
el projecte o la memòria tècnica de la instal·lació.

c.

Si és el cas, primer acord de repartiment de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu
firmat per totes les persones consumidores associades, en cas de tractar-se d’una
instal·lació d’autoconsum col·lectiu.

Esta bonificació, que té caràcter rogat, produirà efecte en el període impositiu següent a aquell
en què se sol·licite, sempre que s’acredite davant de l’Ajuntament el compliment dels requisits
exigits per al seu atorgament.
No es concedirà esta bonificació quan la instal·lació d’estos sistemes d’aprofitament de
l’energia solar siga obligatòria d’acord amb la normativa específica en la matèria ni en el
supòsit d’instal·lacions de major potència de la requerida per la legislació
7. Les bonificacions reconegudes en aquest article són incompatibles entre si, de manera que la
concessió d’una exclou el possible gaudi i concessió d’altres. Aquestes bonificacions caldrà
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sol·licitar-les abans de la meritació de l’impost (31 de desembre de cada any) i s’aplicaran a
l’exercici següent.

SEGON. Exposar al públic l'anterior acord mitjançant anunci que s'inserirà en el tauler d'anuncis
municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les al·legacions que estimen oportunes.
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TERCER. En cas que no es presentaren al·legacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat,
l'Acord s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'Acord plenari, de conformitat amb l'article
17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
PUNT ONZÈ. Aprovació, si procedeix, del Pla antifrau de l`Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer.
Considerant l'interès d'aquesta Corporació a desenvolupar projectes en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
Vista l'ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
Considerant que, entre els principis específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
s'inclou l'anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do
no significant harm, d'ara en avant DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l'avaluació inicial, i
el reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d'interés.
Vist que l'article 125 del Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre, de disposicions comunes
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relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió,
al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, en el seu
apartat 4 c) estableix que, en el seu àmbit d'aplicació, "l'autoritat de gestió deurà ( ...) aplicar mesures
antifrau eficaces i proporcionades, tenint en compte els riscos detectats", Vista l'existència de
disposicions similars en la normativa reguladora de la resta de Fons Europeus.
Considerant que la detecció del frau exigeix la posada en marxa per part nostra d'una sèrie de mesures
que aborden aquest fenomen de manera coordinada i integral, amb la imprescindible col·laboració tant
de les persones ocupades públiques com de les persones que tinguen coneixement d'aquests fets i que de
bona fe desitgen posar-los en coneixement d'aquesta Administració perquè es duguen a terme les
actuacions que corresponguen.
Considerant la necessitat d'establir un procediment específic i formal a través del que traslladar els fets
que puguen ser considerats constitutius de frau o il·legalitat, especialment en relació amb projectes o
operacions finançats amb fons europeus executats per l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, i posar-lo a
la disposició de les persones interessades, en línia amb la Declaració Institucional sobre lluita contra el
frau, aprovada pel Ple de la Corporació en data 30 de desembre de 2021, i vista la proposta de Pla de
Prevenció, Identificació i mesures Antifrau i d'actuacions concordes amb el Principi de no causar un
perjudici significatiu al Medi Ambient DNSH, , i que s'annexa a aquesta proposta d'acord,
A la vista de l'anteriorment exposat i de la documentació obrant en l'expedient es proposa al Ple:
PRIMER. - Aprovar Pla de Prevenció, Identificació i mesures Antifrau i d'actuacions concordes amb el
Principi de no causar un perjudici significatiu al Medi Ambient DNSH, així com dels instruments de
gestió elaborats per a la seua implementació.
SEGON. - Publicar el Pla de Prevenció, Identificació i mesures Antifrau i d'actuacions concordes amb
el Principi de no causar un perjudici significatiu al Medi Ambient DNSH, així com dels instruments de
gestió elaborats per a la seua implementació en la web municipal.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
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PUNT DOTZÈ. Aprovació, si procedeix, inicial del Pressupost Municipal de l´any 2022.
Considerant que de conformitat amb el que s'estableix en l'article 168.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en la seua redacció donada pel RD-llei 17/2014, aquesta Alcaldia, ha de formar el
Pressupost General i remetre'l abans del 15 d'octubre al Ple de la Corporació, degudament
informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i documentació preceptiva, per a
la seua aprovació, esmena o devolució.
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Considerant que l'expedient ha de tramitar-se conformement a les disposicions contingudes
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Considerant que el Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària
entès com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el que es preveu
en els *arts. 2.1 i 3.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica
de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat.
Resultant que en virtut d'això, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel
Pressupost de l'Ajuntament.
Considerant que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per
l'article 164 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.
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Considerant que el Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme al que es disposa
en l'article 165 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, incorporant els estats de despeses i ingressos
i les Bases d'Execució.
Considerant que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme al regulat en
els apartats 1 i 2 de l'article 167 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, i en l'Orde
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EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les
Entitats Locals.
Considerant que l'estat de despeses s'ha confeccionat conforme a el que es preveu en
l'article 167 i en l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Considerant que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions
corrents igualen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per
endeutament.
Considerant que s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, en virtut del que es preveu en l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals.
Considerant que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se al
regulat en els articles 168 (en la seua redacció donada pel RD-llei 17/2014)i 169 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.
Considerant que s'ha incorporat a l'expedient com a annex núm. 09 l'estat de previsió de
moviments i situació del deute exigit per l'article 166.1-d) 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.
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Considerant que l'acord d'aprovació correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del
que es disposa en l'article 168 i 169 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, en concordança amb
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Considerant que l'acord que ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província (o autonòmic, en cas de Comunitats Autònomes uniprovincials), per termini de
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quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple.
Considerant que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració
d'interessats els qui reunisquen els requisits de l'article 170.1 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, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos en l'article
170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes.
Considerant que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'hagueren presentat reclamacions.
Considerant que l'aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre, per
l'Ajuntament Ple, per majoria simple.
A la vista de tot l'anteriorment exposat ES PROPOSA al Ple de l’Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer,
PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament, que conté els estats de
despeses i ingressos per un import total de 973.586,77 euros i les Bases d'Execució del
Pressupost, i el resum del qual per Capítols és el següent:

Pàgina 44 de 62
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

AJUNTAMENT D'ALCANTERA DE XUQUER

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Código Seguro de Verificación: LVAA T9JH VATR 7Z43 UPR2

Acta de la Sessió de 4 de març - SEFYCU 3145425
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://alcanteradexuquer.sede.dival.es/

Pág. 44 de 62

Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

PRESSUPOST GENERAL
RESUM PER CAPÍTOLS
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítols
I

2022

Impostos directes

398986,81

II Impostos indirectes

FIRMADO POR

8000
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III Taxes, preus públics i

125751,76

altres
IV Transferències cor-

440818,2

rents
V Ingressos patrimonials

30,00

VI Alienació d'inversions
reals
VII Transferències de capital
VIII Actius financers
IX Passius financers
TOTAL INGRESSOS

973586,77

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

2022

I Despeses de personal

464623,8

II Despeses corrents

224683,39

III Despeses financeres

3098,29

IV Transferències cor-

192521,17

rents
V Fons de contingència

15982,27

VI Inversions reals

0,00

VII Transferències de caPàgina 45 de 62
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pital
VIII Actius financers
IX Passius financers

76.572,78

TOTAL DESPESES

977481,7

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
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proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Queda aprovada per UNANIMITAT.

PUNT TRETZÈ. Mocions del Grup Municipal Socialista.
1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER DE SUPORT AL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.
Vista la moció presentada per la portaveu del Grup Socialista, Lorena Igual Chicón, de suport al Fons de
Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, amb registre d’entrada nº 199/2022, es proposa al
Ple l'aprovació d'esta.
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Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
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2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A l'ERRADICACIÓ
DE LES BRETXES DE GÈNERE EN L'ENTORN LABORAL AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
Vista la moció presentada per la portaveu del Grup Socialista, Lorena Igual Chicón, per a l’erradicació
de les bretxes de gènere en l’entorn laboral amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb
registre d’entrada nº 204/2022, es proposa al Ple l'aprovació d'esta.
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Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
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Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.

3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A L’ABOLICIÓ DE
LA PROSTITUCIÓ AL NOSTRE PAÍS.
Vista la moció presentada per la portaveu del Grup Socialista, Lorena Igual Chicón, per a
l’abolició de la prostitució al nostre pais, amb registre d’entrada nº 233/2022, es proposa al Ple
l'aprovació d'esta.
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Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022
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Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
PUNT CATORZÈ. Adhesió al Conveni de Col·laboració per a l’adhesió a la Plataforma Ciutats
Intel·ligents Connecta València per a entitats locals de la Diputació de València.
La Diputació de València ha posat en marxa un projecte per a dotar d'intel·ligència als serveis
municipals, mitjançant la instal·lació d'una plataforma Smart de codi obert que es posa a la disposició
de totes les entitats locals de la província en manera Cloud, i a la qual podrà accedir cada entitat local de
forma totalment individualitzada en manera multi entitat, d'aquesta manera es pretén trencar la bretxa
que fins ara només permetia als grans ajuntaments disposar d'una plataforma Smart.
La recol·lecció d'una gran quantitat de dades permetrà analitzar-los i comparar-los en conjunt per a
facilitar i millorar la presa de decisions. Poder comparar l'eficiència d'un mateix servei entre tots els
municipis d'una mateixa província és un repte que fins ara no s'ha aconseguit, i que permetrà replicar
bones pràctiques, aconseguint millors serveis, millorant cost, sostenibilitat i orientació al ciutadà.
Mitjançant aquest conveni la Diputació de València pretén col·laborar amb els ajuntaments,
mancomunitats de municipis i entitats locals menors perquè puguen dotar-se de la tecnologia adequada
per a optimitzar els serveis que ofereix la plataforma Smart posada en marxa per la Diputació i formen
part de la plataforma de territoris intel·ligent Connecta València.
Es PROPOSA al Ple de l’ Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer l’adhesió de l’ Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer al Conveni de Col·laboració per a l’adhesió a la Plataforma Ciutats Intel·ligents Connecta
València per a entitats locals de la Diputació de València.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
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PUNT QUINZÈ. PROPOSTA D´ACORD DE SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA URBÀ D´ACTUACIÓ MUNICIPAL D´ALCÀNTERA
DE XÚQUER.
Vist que, el Pla Urbà d'Actuació Municipal (d'ara en davant PUAM) és un document de caràcter
estratègic local que descriu les línies d'actuació del Municipi, amb la finalitat d'incorporar els objectius
establits per l'Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana
municipal. Tot això, servirà per a avançar en el disseny de municipis més habitables, justs, inclusius,
saludables, intel·ligents i sostenibles.
Així mateix, facilita l'accés del municipi a convocatòries d'ajudes en l'àmbit provincial, estatal i
europeu. Vist que, per part del corresponent equip redactor, s'ha presentat document inicial del PUAM
del municipi de Alcàntera de Xúquer d'acord amb les determinacions tècniques i documentals exigibles.
El PUAM per al municipi d‟Alcàntera de Xúquer es planteja amb vocació transformadora d´espais i
àrees del municipi, per la qual cosa es considera necessari comptar amb l´impuls de la participació,
debat i diàleg amb la ciutadania i els agents socials per a concretar un disseny futur del municipi
d‟Alcàntera de Xúquer.
Dins de la Fase 1 de la realització del Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) de d‟Alcàntera de
Xúquer, s'ha realitzat un sondeig d'opinió a la població del municipi. Amb aquest sondeig es pretén
incorporar a la fase d'anàlisi i diagnòstic de situació d‟Alcàntera de Xúquer una eina de participació
que permeta afegir l'opinió i la perspectiva dels ciutadans del municipi, de manera que la metodologia i
el procés de planificació siga participativa i integral.
A la vista de l’anterior, es proposa a l´Ajuntament en Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla de Participació Publica del Pla Urbà d'Actuació Municipal
del municipi d’Alcàntera de Xúquer.
SEGON.- Sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de València per un
període de 30 dies naturals per a que els interessats puguen fer aportacions i al·legacions al mateix, així
com la seua publicació a la web municipal i a les xarxes socials.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

Queda aprovada per UNANIMITAT.

PUNT SETZÈ. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL D’ ALCÀNTERA DE XÚQUER.

Atés que l'Ajuntament d’ Alcàntera de Xúquer va adjudicar, mitjançant Resolució d'Alcaldia de 18 de
maig de 2020, la redacció del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals a l'empresa Advanced Facility
El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

Services.
Vist el Pla Local reduït de Prevenció d'Incendis Forestals del terme municipal d' Alcàntera de Xúquer
presentat per l'empresa, Advanced Facility Services redactat per Dª Ana Isabel Aparicio Navarro,
enginyera forestal col·legiada núm. 5.718 i Dº Josep Escandell Martínez, enginyer forestal col·legiat
núm. 6.213.
Vistes les esmenes presentades per l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer al PLPIF, l’1 de desembre de
2021 i el 12 de gener de 2022, segons requeriment de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Vist l’informe proposta emès per la Direcció Territorial de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de data 21 de febrer de 2022, en el que s’informa
favorablement la proposta d’aprovació del PLPIF per a un període de vigència de 15 anys.
Considerant que la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, modificada per Llei 21/2015, de 20
de juliol, és legislació bàsica estatal en matèria de muntanyes i aprofitaments forestals. Són els articles
43 i 44, relatius a la defensa i a la prevenció d'incendis forestals, respectivament, els que encomanen a
les administracions públiques competents a coordinar-se i a l'adopció de mesures per a la prevenció
d'incendis forestals, qualsevol que siga la titularitat de les muntanyes
Atès que el document compleix els requisits i continguts establits en l'Ordre 30/2017, de 20 de
novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per
la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció
d'incendis forestals i que deu, en tot cas, redactar-se amb el contingut mínim que estableix l'article 140
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Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

del Decret 98/1995.
Per tot l'exposat, es proposa a l'Ajuntament en PLE l'adopció del següent ACORD:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals del terme
municipal d' Alcàntera de Xúquer, segons l’informe emès en data 21 de febrer de 2022 per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

El Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

SEGON: Notificar el present acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural
Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la proposta amb el
següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
DISSETÈ. Comunicacions d'Alcaldia
El Sr. Alcalde comenta diversos assumptes relatius a la gestió ordinària municipal que s'han realitzat des
de l' última sessió plenària del mes de desembre:
1. la finalització de l’obra de l’ascensor i barreres arquitectòniques de l’entrada a l’edifici de la Casa de
la Cultura.
2. La finalització de l’obra de camins rurals.
3. Comencem l’obra de l’Ajuntament per a la reforma de les oficines de la primera planta.
4. L’aparell gran de l’aire condicionat de la Casa de la Música ja està al lloc, sols falta la connexió.
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Secretaría
La Secretaria de l'Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Barbara López Ramón
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 915336A

NIF: P4601600B

DIVUITÈ. Precs i preguntes.
No se’n formulen.

I no sent un altre el motiu de la present ni havent-hi més Srs. Regidors que sol·liciten la paraula, pel Sr.
Alcalde s'alça la Sessió sent les dènou hores i quaranta minuts del dia del seu començament, redactantEl Alcalde de Ajuntament d'Alcantera de Xuquer
Julio Aurelio García Martínez
28/03/2022

FIRMADO POR

se la present Acta que visa el Sr. Alcalde i del contingut del qual jo com a Secretària-Interventora
certifique, a la data de la signatura electrònica referenciada al marge.

La Secretària de l' Administració Local
Bárbara López Ramón
Vistiplau del Sr. Alcalde
Julio A. García Martínez
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