Moció al Plenari
Grup Municipal Socialista

Roger Cerdà i Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de
Xàtiva, de conformitat amb el que estableix el R.O.F., presenta al ple per a la seua
aprovació, si procedeix, la següent moció:

MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA EN BASE A LA
NOVA NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DEUTORS HIPOTECARIS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aprovació per part del Govern Estatal del Reial Decret-Llei 6/2012, de mesures
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, ha obert la porta a la
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de l’Impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana, concretament en el que fa referència al
subjecte passiu en els casos de donació en pagament que contempla l’esmentada norma.
L’article 9 del RD-Llei 6/2012 incorpora un nou apartat 3 a l’article 106 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals que diu el següent: “3. En les transmissions
realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial DecretLlei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, en ocasió de la donació en pagament del seu habitatge previst en
l'apartat 3 de l'Annex d'aquesta norma, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut puga
exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes”.
Així mateix, l’article 2 del RD-Llei 6/2012 estableix que les mesures previstes en
aquest RD-Llei s’aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca
immobiliària el deutor del qual es trobe situat en el llindar d’exclusió i que estiguen en
vigor a la data de la seua entrada en vigor, amb l’exempció de les contingudes en els
articles 12 i 13, que seran d’aplicació general. Així mateix estableix que les mesures
previstes en aquest RD-Llei s’aplicaran igualment als fiadors i avalistes del deutor
principal, respecte de la seua vivenda habitual i amb les mateixes condicions que les
establertes per al deutor hipotecari. L’esmentat article 2 ha segut redactat per el
apartat u de la disposició final catorzena de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbana, actualment en vigor.
Finalment, l’article 3 del RD-Llei 6/2012 que defineix el llindar d’exclusió. Aquest
article ha estat redactat per l’apartat dos de l’article 8 de la Llei 1/2013, de 14 de
maig, de mesures per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració
del deute i lloguer social.
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En aplicació d’aquesta normativa, caldria modificar l’Ordenança Reguladora de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament
de Xàtiva de la següent manera:
PRIMER.- Afegir com a punt 2 de l’article 6 de l’ordenança el següent text literal:
“2. En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de
l’article 2 del Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, amb motiu de la donació en pagament de la seua
vivenda prevista en el apartat 3 del Annex de dita norma, tindrà consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquirisca l’immoble, sense que
el substitut puga exigir al contribuent l’import de les obligacions tributaries
satisfetes.”
SEGON.- Afegir com a punt 3 de l’article 16 de l’ordenança el següent text literal:
“3. En el suposat que es donen les circumstàncies recollides en l’article 6.2 de la
present Ordenança Fiscal, i amb l’objecte de verificar la situació del llindar d’exclusió,
en aquests casos haurà d’evacuar-se informe per part dels serveis socials municipals
indicant si es compleixen tots els extrems assenyalats en l’article 3 del Reial DecretLlei 6/2012 de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. De
l’esmentat informe es donarà trasllat al Departament de Gestió Tributària de
l’Ajuntament de Xàtiva.”
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i
aprovació pel Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
Iniciar els tràmits adients per a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de
l’Ajuntament de Xàtiva en base a la nova normativa en matèria de protecció de deutors
hipotecaris. Concretament, incorporant a l’article 6 i l’article 16 de la mateixa els punts
desenvolupats en la exposició de motius de la present moció.

En Xàtiva, a 29 d’octubre de 2013.-

Roger Cerdà i Boluda
Portaveu Grup Municipal Socialista

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l’Excm. Ajuntament de XÀTIVA

