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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2016 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les catorze hores i trenta minuts del dia 28 de desembre de
2016, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER
SANCHO, SANTIAGO BELVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES
IBAÑEZ, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS
BONDIA PUIG, ENRIC CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL,
MARIO CARRERA NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA
BARRACHINA SANCHO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor
alcalde FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, assistits pel senyor secretari FRANCISCO
JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió extraordinària, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.

Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència, felicita les festes a tots i saluda als que
segueixen la sessió per youTube

A continuació es va anar donant compte dels assumptes continguts en l'Orde del Dia,
adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DE L'IMPOST DE BENS IMMBOBLES I IMPOST
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES AMB RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC.
Es dóna compte de la tramitació de l'expedient de modificació de les Ordenances Fiscals
reguladores de l’Impost sobre Béns Immobles i Impost sobre Activitats Econòmiques
S'informa que l'acord d'aprovació inicial va ser adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió
celebrada el dia 27 d'octubre de 2.016
Que l'Edicte relatiu a la informació al públic de la Modificació de les Ordenances Fiscals
reguladores de l’Impost sobre Béns Immobles i Impost sobre Activitats Econòmiques ha sigut
exposat en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i inserit en el Butlletí Oficial de la Província
núm.214 de data 7 de novembre de 2.016.
Que durant el termini de trenta dies que va durar la informació al públic, s'han presentat les
al·legacions següents:
*La presentada pel Grup Municipal del Partit Popular en data 12 de desembre de 2.016,
núm. de registre d'entrada 6.382, sota la denominació “Al·legació a la Modificació de l'ordenança
Fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles 2.016”
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A continuació el Sr. Alcalde atorga la paraula al representant del Grup del Partit Popular
perquè expose i defenga les al·legacions presentades a la modificació de les ordenances.
El Sr. Bondia, regidor del grup de Partit Popular, saluda els assistents explica que les
al·legacions són de dos tipus, unes més tècniques i altres són de caràcter polític. Les dos primeres
són de caràcter tècnic:
1a.- L'Interventor adverteix d'irregularitats en la tramitació de l'expedient.
2ª - No consta informe del cap de la dependència i podia ser causa d'anul·labilitat.
Estes al·legacions han sigut contestades per l'informe d'intervenció; en les mateix queda
prou clar que no eren pertinents en este cas i no es podien aprovar
3ª.- Pla d'Ajust de l'Ajuntament. S'ha motivat la pujada de l'IBI per compliment del Pla
d'Ajust aprovats en 2012 i 2013 i el compliment del Pla d'Estabilitat d'aquells anys. El nostre grup
al·lega que aquelles pujades eren per a la realitat d'aquell moment, però ara, després de la baixada
de l'IBI en 2016 i vist que es pot complir amb el principi d'estabilitat, consideren que, per a no
gravar més els veïns i veïnes del municipi, s'hauria de revisar eixe pla d'Ajust en compte d'aplicarho directament i veure si realment fa falta la pujada de l'IBI.
4ª.- Denúncia la pujada de l'IBI a l'incrementar-se el tipus de gravamen
5ª.- En referència a la bonificació de la quota, no hi ha constància en l'expedient d'estudi
tècnic de caràcter econòmic justificatiu dels percentatges establits en la proposta de bonificació,
sol·licitant que es realitze el mateix i si és el cas incrementar les bonificacions proposades dins dels
límits legals establits, és a dir, un 90%
6ª.- No consta una motivació legal que justifique l’apujada de l'IBI.
En resum sol·liciten que no es toque l'IBI ja que amb el gravamen actual es compleix amb
l'objectiu del Pla d'Ajust, i que s'estudie la redacció d'un nou Pla d'Ajust.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, pren la paraula el Sr. Encarnación,
portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, que en primer lloc saluda i felicita el nadal als
assistents i als internautes. Inicia l'exposició explicant que tot ve motivat per l'aprovació de la
modificació de les ordenances en un ple celebrat en el mes d'octubre, i durant el període de 30 dies
d'exposició al públic, el Partit Popular presenta sis al·legacions a la dita modificació. A continuació
examina les al·legacions una a una. Respecte a les dos primeres indica que s'ha emés un informe del
Sr. Interventor en què justifica les responsabilitats d'intervenció per la falta de personal tècnic pel
que les dos les consideren respostes i resoltes.
Respecte a la tercera entenen que més que una, és un recordatori dels compromisos adoptats
en l'aprovació del Pla d'Ajust de 2013, recordant que entre els mateixos i basant-se en un informe
d'intervenció es va acordar l’apujada de l'IBI.
En referència a la quarta al·legació, no l'entén perquè és una cosa obvia i forma part de
l'apujada.
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La quinta al·legació fa referència a les bonificacions, que van ser a proposta del seu grup, i
en ella es diu que com no hi ha un estudi tècnic proposen que es realitze l'estudi o que la pujada de
les mateixes siga del 90%. Recorda les paraules del Sr. Saborit en el ple del 27 d'octubre respecte
d'això on deia que “els pareix bé la seua aplicació, però que es hauria d'haver fet l'estudi del seu
impacte de tal manera que l'increment de l'IBI haguera anat només per a compensar la disminució
per aplicació de les dites bonificacions”. Després d'estes paraules, no pot entendre com han fet esta
al·legació.
I ja finalment a l'analitzar la sexta al·legació i la seua justificació que es va donar respecte a
la baixa de la interventora i l'entrada del nou govern per a no continuar aplicant este increment de
l'IBI, reconeix que va ser un error i que ara s'està corregint el mateix.
Per a acabar recorda que estan parlant d'ingressos. Indica que els recursos del nostre poble
són molt limitats i això condiciona les polítiques socials i d'ocupació, per la qual cosa han de
plantejar-se si volem retallar este tipus de polítiques o si volem fomentar-les.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, saluda i felicita el nadal
a tots els assistents i als que els seguixen per streaming. Indica que la proposta del PP està basada en
sis punts -els quals passa a citar-, i que en definitiva presenten dos propostes, que no s'apuge l'IBI i
que s'augmente el percentatge de les bonificacions.
Contínua explicant que hi ha un informe d'intervenció on es respon a les al·legacions i es
rebaten les dos primeres qüestions relatives a què l'interventor no té les funcions per a tramitar estos
expedients i que no hi ha l'informe del cap de la dependència; amb la versatilitat que té la legislació
es pot solucionar i així ho manifesta intervenció en el seu informe, encara que afig l'afegiment de
sempre: la falta de personal.
En el punt dos de l'informe d'intervenció s'indica que respecte a la qüestió quinta del PP no
és exigible una avaluació o informe econòmic. Des del seu grup entenen el que diu la llei, però
consideren que els funcionaris municipals podien fer un estudi per a saber l'impacte de la seua
aplicació i poder racionalitzar-les, que no llevar-les.
El tercer punt de l'informe es referisca a la qüestió sexta sobre la motivació legal per a la
pujada de l'Ibi. En el mateix s'indica que és prou amb la proposta de l'equip de govern, encara que
des del nostre partit considerem que és una motivació feble. Diuen que en 2016 s'ha produït una
baixada de l'impost de l'IBI, i és veritat, la qual cosa demostra la inoperància de l'equip de govern,
preguntant-se si ha abaixat la recaptació per este impost; això hauria de ser la motivació fonamental,
perquè si es recaptació el mateix no es justifica. Pressupostàriament els ingressos del capítol 1
s'incrementen en 2016. S'argumenta la pujada justificant-se en el pla d'ajust, però també haurien de
justificar la impossibilitat de complir amb els principis d'estabilitat pressupostària. Recorda que va
ser la inestabilitat pressupostària la que va obligar a aprovar aquell pla d'ajust, que es podia pal·liar
amb la pujada dels ingressos i la disminució de gastos. És constatable que la recaptació s'ha
incrementat des de 2013y no a causa de la pujada de l'Ibi, sinó també a la revisió cadastral que es va
fer. També els interessos pels préstecs han baixat de manera significativa i el mateix ha ocorregut
amb l'amortització; en definitiva, es compta amb més ingressos i menys gastos. En conseqüència sí
que entenen que no està prou motivat l'increment.
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Afig que també cal tindre en compte que la Generalitat i la Diputació han creat un fons de
cooperació municipal del que es rebran més 230.000 € que es poden destinar a gasto corrent o a
inversió. Després de les consultes realitzades el PPOS patirà un lleuger descens, sobre el 7%. Si
tenim tot açò, se'ns incrementaran els ingressos en prop de 400.000 euros, per la qual cosa tot açò
sumat a la baixada dels interessos que actualment es paga suposarà uns beneficis d'al voltant de
500.000 €. És per això que sol·licita tant als regidors i regidores dels grups PSPV-POSE i
Independents de Rafelbunyol que van votar a favor de la proposta, que revisen la seua postura i no
apugen l'IBI.
Dirigint-se als regidors i regidores del PP indicant-los que estan d'acord amb la seua petició
que no s’apuge l'IBI, però no així en la seua petició de l'augment de les bonificacions, perquè
continua sense haver-se realitzat l'estudi previ, i és quelcom que deuria haver-se realitzat per a saber
l'impacte econòmic i que percentatge de bonificació es deu d'aplicar.
El Sr. Alcalde indica que creu que s'està fent una repetició del ple del 27 d'octubre; cada un
té la seua estratègia i la seua postura, que respecta. Les al·legacions presentades han sigut
desmuntades per la intervenció de l'ajuntament i les qüestions polítiques ja es van tractar en
l'anterior ple.
Afig que no ha rebut cap queixa per part del veïnat del municipi respecte d'això des que es
va aprovar inicialment la modificació i que es va explicar en mitjans socials el per què de la
modificació. Assumeix les crítiques que poden derivar-se d'esta postura, però recorda que es va a
pagar el mateix que es va pagar en el 2015, quan governava el Partit Popular. Saben que la situació
econòmica és molt millor que en 2011, 2012 i que el Pla d'Ajust va ser conseqüència d'un préstec a
10 anys que es va sol·licitar al Ministeri per a pagar les factures que hi havia en el calaix. L'equip de
governs vol continuar invertint més en polítiques social, cultural, esportiva, a augmentar el
personal, invertir en infraestructures, en polítiques de joventut, igualtat….., en definitiva a fer la
vida dels veïns i veïnes de Rafelbunyol més fàcil, més feliç i amb més alegria. Cada un fa una
política i l'oposició té estos mecanismes per a presentar al·legacions a esta modificació de
l'ordenança quan la decisió política es va prendre en el ple del passat mes d'octubre.
El Sr. Saborit reconeix que cada un té el seu moment polític i quan ells ho van apujar també
van tindre les seues crítiques i comprenen que cada un faça la seua política.
Contestant a la intervenció del grup Independents de Rafelbunyol, li contesta indicant que
és veritat que es va pujar l'IBI en 2012 i 2013 a causa de l'aprovació del Pla d'Ajust, però es va
aprovar que als dos anys s'abaixaria i l'equip de govern ho va abaixar. És veritat que en el Pla
d'Ajust es va aprovar un tipus de gravamen per a l'IBI, però també es diu que es complix amb
l'estabilitat pressupostària i per això es demana la revisió del Pla d'Ajust. Recorda que quan es va
produir la baixada de l'IBI l'any passat es va vendre com una decisió de l'equip de govern i que els
veïns no es veurien afectats pels servicis prestats per l'Ajuntament.
Respecte a la bonificació del 90%, no era la seua intenció dir que s'apujaren a este
percentatge sinó que intentaven explicar que si no hi havia estudi previ, per què no apujar a un
percentatge diferent de l'assenyalat en la proposta de modificació, com el 90%.
El Sr. Encarnación llig textualment l'al·legació del Partit Popular referent a l'increment del
90% d'on es desprén que sol·liciten l'increment al màxim legal, el 90%, però accepta l'explicació
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facilitada pel Sr. Saborit respecte d'això. Quant a la notícia de premsa apareguda respecte a la
baixada de l'IBI la qualifica de “mala pota”, però que no deu de ser el motiu principal. Per a acabar
explica que en 2013 tots van recolzar la pujada de l'IBI en aquell moment. Ara arriba este moment i
quan tinguem el tancament de comptes de 2016 podrem saber si la situació ha canviat o no. Recorda
que ací estem per a fer polítiques socials, culturals, de creació d'ocupació. I açò deu d'eixir d'algun
lloc. Deurà posar-se en balança si ens interessa fer estes polítiques o quedar-nos estancats i no fer
res. Popularment queda molt bé abaixar l'IBI, com han fet altres municipis, que tenien el tipus de
gravamen molt elevat, però pregunta si a nosaltres ens interessa fer-ho en estos moments.
Pren la paraula el Sr. Carbonell, i dirigint-se al Sr. Encarnación, li recorda que el que es va
aprovar en 2013 va ser conseqüència d'una situació econòmica i que vam haver de recolzar perquè
havíem de fer front al deute per a no patir penalitzacions per part de l'Estat. Ara la situació ha
canviat, perquè el deute viu de l'Ajuntament en 2013 estava per damunt del 135%, mentres ara la
tenim en el 95%. La diferència és significativa insistint que s'està recaptant més del que es feia en
2013, per la qual cosa no saben per què vol esperar al tancament de comptes de 2016; de la mateixa
manera es pregunta per què no s'esperen a conèixer esta dada per apujar l'IBI.
Saben que els ingressos són limitats, però ara ens estan arribats ingressos del govern del
botànic per a realitzar les polítiques apuntades pel Sr. Encarnación. Insisteix que en 2013 tots vam
dir que sí a la pujada de l'IBI, perquè no hi havia una altra font d'ingrés i s'incomplien tots els
criteris d'estabilitat pressupostària. Va ser una decisió forçada, perquè no es pagava als creditors i
havíem d'acollir-nos al crèdit per a poder pagar-los, a fi d'evitar que el ministeri intervinguera
l'Ajuntament. Ara les condicions han canviat i devem basar-nos en elles.
Quant al tipus de gravamen, la mitjana de l'àrea metropolitana és del 0,63 %, pel que
estàvem en la mitjana. Sí que és una decisió política però consideren que no està prou motivada.
Conclou que no han presentat al·legacions perquè donaven per fet que la decisió política
estava ja presa.
Respecte a l’al·legacions insisteix que són dos propostes concretes: que no s'apuge l'IBI i
que s'apugen les bonificacions, extrem este últim que no entén, perquè si denuncien que no hi ha un
estudi tècnic que les justifique, com poden proposar que es pugen? Ho veu contradictori
Explica el Sr. Alcalde que el PP demana augmentar les bonificacions, recordant que eixes
bonificacions mai havien existit fins que s'han introduït en esta modificació, i això és un avanç.
Reconeix que la mitjana del tipus de gravamen de l'IBI de l'àrea metropolitana és del 0,63
%, però també es podia donar la dada de la mitjana del deute per habitant, en la que estem en tercer
lloc i no és quelcom per a sentir-se orgullós, manifestant que tots els anys en el pressupost hi ha una
mitjana de 600.000 euros destinada a pagar deute i interessos, per la qual cosa no estan en les
mateixes condicions que els altres municipis.
Afig que en el debat dels Pressupostos de la Generalitat, el partit popular demana el mateix,
que s'abaixen tots els impostos i les taxes, quan ha sigut la seua gestió la que ha originat un forat
econòmic de 18.000 milions d'euros. Demana al Partit Popular que indique com poder abaixar l'IBI
sense tocar la partida de servicis socials. Entén que deuen d'avançar en la política i no es poden
quedar estancats en polítiques passades.
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Respecte al Fons de Cooperació Municipal, recorda que va ser creat per Zaplana però que
no s'ha dotat econòmicament fins l'actual govern. Però complementàriament al dit Fons, deuen de
progressar i fer este tipus de polítiques fiscals. Quan es puga firmar que el deute és 0 llavors podran
fer un altre tipus de polítiques fiscals.
Pren la paraula el Sr. Saborit, el quin, dirigint-se al Sr. Alcalde, reconeix el deute que té
l'Ajuntament, si bé indica que quan es va abaixar l'IBI ja sabia el deute que tenia l'Ajuntament.
Contestant al Sr. Encarnación respecte a què deuen basar-se en tancament de comptes de 2016, li
indica que es va abaixar l'IBI sense esperar el tancament de comptes de 2015.
Finalitzat el debat i sotmeses a votació les al·legacions les mateixes són rebutjades per set
vots en contra dels regidors/as dels grups del PSPV-PSOE i Independents de Rafelbunyol, tres
abstencions dels regidors/as del grup de Compromís per Rafelbunyol i tres vots a favor dels
regidors/as del grup del Partit Popular.
A continuació se sotmet a votació l'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances
fiscals reguladores de l’Impost sobre Béns Immobles i Impost sobre Activitats Econòmiques,
acordant-se, per majoria absoluta de set vots a favor dels regidors/as dels grups del PSPV-PSOE i
Independents de Rafelbunyol i sis vots en contra dels regidors/as dels grups del Partit Popular i
Compromís per Rafelbunyol:
PRIMER: Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals reguladores de
l’Impost sobre Béns Immobles i de l'impost sobre Activitats Econòmiques.
SEGON: En compliment del que establix l'article 17.4 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 procedir a
publicar en el Butlletí oficial de la província el següent text íntegre de les modificacions
introduïdes:
“1.- Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles de
Rafelbunyol:
*Se modifica l'article 2 que queda redactat com segueix:
Article 2n:
El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana queda fixat en el 0,693 %.
*Se incorpora l'article 3 que queda redactat com seguix:
Article 3r
Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana, sempre que així se sol·licite pels interessats, les famílies nombroses
empadronades en el municipi, en les condicions següents:
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El subjecte passiu ha de ser titular de família nombrosa en la data del meritació de
l'impost, i en conseqüència estar en possessió del corresponent títol, expedit per l'autoritat
competent.
L'immoble gravat ha de ser d'ús residencial, el seu valor cadastral no podrà excedir
100.000,00 euros, i haurà de constituir el domicili d'empadronament de tots els membres de la
unitat familiar que consten en el títol de família nombrosa.
La present bonificació es concedirà a petició de l'interessat, i produirà efectes, si és el cas,
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
És requisit imprescindible per a la concessió d'este benefici fiscal que el titular estiga al
corrent en el pagament dels seus tributs i sancions municipals a la data de sol·licitud de la
bonificació, o bé tinga aprovat un pla de pagaments trobant-se al corrent del mateix.
En cas de separació o divorci s'entendrà per vivenda habitual la designada en la Sentència o
Conveni Regulador com a domicili del cònjuge que es faça càrrec de la custòdia de la majoria dels
fills.
Els percentatges de bonificació anual que figuren a continuació, s'aplicaran en funció del valor
cadastral de la vivenda i la categoria en què estiga classificada la família nombrosa, d'acord amb
el que establix la normativa específica en esta matèria.
Valor cadastral
bonificats

dels

immobles

%Bonificació per a famílies %Bonificació per a famílies
nombroses de categoria nombroses categoria especial
general

Inferior a 30.000,00 €

40%

60%

Igual a 30.000,00 i inferior a
60.000,00 €

30%

40%

Igual a 60.000,00 i inferior/igual a
100.000,00 €

20%

20%

L'Administració podrà revisar en qualsevol moment el percentatge de bonificació aplicat, en funció
del tram en què es trobe el valor cadastral de l'immoble en la data de meritació de l'impost de cada
exercici.
Per a gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar el benefici fiscal aportant fotocòpia
del títol de família nombrosa, document que identifique l'immoble per al que se sol·licita la
bonificació i que ha de ser la vivenda habitual familiar (fotocòpia del rebut de l'IBI i comprovació
de l'empadronament de tots els membres de la unitat familiar en la dita vivenda). Quan no es
dispose del títol definitiu podrà aportar-se el provisional en la sol·licitud, havent d'aportar el
definitiu en quant ho expedisca l'administració competent.
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Podrà constituir vivenda habitual familiar dos o més immobles només quan s'acredite que
constituïxen una unitat física per estar comunicats entre si i destinats únicament i exclusivament a
vivenda de la família.
Amb caràcter general la dita bonificació produirà efectes, des del període impositiu següent a
aquell en què se sol·licite, fins al període impositiu en què es perda la condició de família
nombrosa per qualsevol causa, venint els subjectes passiu, obligats a comunicar a l'administració
la dita circumstància, sense perjuí de les facultats de comprovació i inspecció de l'Administració.
No obstant això, quan el benefici fiscal se sol·licite abans que la liquidació siga ferm, es concedirà
si en la data de meritació del tribut concorren els requisits exigits per al seu gaudi.
L'incompliment de qualsevol dels requisits necessaris per a gaudir de la present bonificació,
implicarà de forma automàtica la seua anul·lació d'ofici per part de l'Administració.

Es faculta a l'Alcaldia per a dictar normes per a l'aplicació i gestió d'esta bonificació.

2.-Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre Activitats Econòmiques de
Rafelbunyol:
*Se incorpora l'article 5 que queda redactat com segueix:
Article 5t. – Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent els subjectes
passius que tributen per quota municipal i que exercisquen activitats econòmiques que siguen
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud
prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
*Se incorpora l'article 6 que queda redactat com segueix:
Article 6t. – Gaudiran d'una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als que
inicien l'exercici, de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els tres
anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenrotllament de la
mateixa. El percentatge de bonificació serà decreixent en cada un dels tres anys de la seua
aplicació, segons l'escala següent:
Primer any: ........................... 50%
Segon any: ........................ 25%
Tercer any: ............................ 10%
L'aplicació de la bonificació requerirà que l'activitat econòmica no s'haja exercit
anteriorment sota una altra titularitat. S'entendrà que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una
altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
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La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient establit en l'article 87
del TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludeix l'art. 88.1.a) de
l'esmentada Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança s'aplicarà sobre la quota resultant
d'aplicar la bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit presentat
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol, abans del primer de gener del primer any
en què s'haja d'aplicar.
*Se incorpora l'article 7 que queda redactat com segueix:
Article 7m. – Gaudiran d'una bonificació per creació d'ocupació de fins al 50 per 100 de la quota
corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat la
mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu
immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.
Els percentatges de bonificació, en funció de quin siga l'increment mitjà de la plantilla de
treballadors amb contracte indefinit, seran:
Increment igual o superior al 10%: ............. Bonificació 10%
Increment igual o superior al 20%: ............. Bonificació 20%
Increment igual o superior al 30%: ............. Bonificació 30%
Increment igual o superior al 40%: ............. Bonificació 40%
Increment igual o superior al 50%: ............. Bonificació 50%
La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada
pel coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient establit en l'article 87
del TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludeix l'art. 88.1.a) de
l'Esmentada Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança s'aplicarà sobre la quota resultant
d'aplicar la bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit presentat
en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol dins del primer trimestre de l'exercici a
què ha d'aplicar-se, acompanyant la documentació acreditativa de l'increment de plantilla.”

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President va donar per finalitzada la sessió a
les quinze hores i vint minuts, de tot això com a Secretari En done fe.
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