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IMPOSICIÓ I APROVACIÓ DE L’ ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRET D’ENTRADA I EIXIDA DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, OCUPACIONS PER CÀRREGA I 

DESCÀRREGA I ALTRES OCUPACIONS 
 

 
 

MEMÒRIA DE LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA D’HISENDA 
 

 
 
Des de la Delegació d’Hisenda, es va detectar la gran evasió existent davant aquesta  
taxa i la existència de moltes entrades de vehicles a les cotxeres sense la seua prèvia 
llicència per l’aprofitament del domini públic,  evasió que podria duplicar el nombre de 
contribuents actuals. Situació que és completament injusta per aquells ciutadans que 
estan fent el mateix ús i si han obtés la respectiva llicència. Per aquesta raó a l’any 
2013 es va iniciar un procediment de revisió, que s’iniciava al sector de Oliva Nova i 
posteriorment també es va incorporar a aquest procediment el sector-2 camí al mar. 
 
Iniciat el procediment d’inspecció amb la incorporació en el padró municipal de nous 
agents tributaris  ens va portar a plantejar una modificació de la ordenança fiscal per a 
aconseguir que els efecte de la Inspecció fora en benefici de la resta de contribuents 
inclosos en el padró, perquè la finalitat d’aquesta inspecció NO ha segut una mesura 
recaptatòria, més be, de redistribució de la riquesa, ja que la entrada en vigor 
d’aquesta ordenança suposarà inicialment la pèrdua significativa d’ingressos de 
102.000 euros, el equivalent al 42%. Aquesta pèrdua d’ingressos ha d’anar reduint-se 
a mesura que s’incorporen nous usuaris al padró a través del procediment de revisió i 
inspecció que ha de continuar efectuant-se a tot el municipi d’Oliva, ja que seria un 
greuge comparatiu per aquelles zones que en aquestos moments estan sotmeses al 
procediment d’inspecció. 
 
Amb aquesta nova ordenança s’han modificat íntegrament els criteris de càlcul 
d’aquesta taxa, ja que el MB (mòdul bàsic), en aquesta s’utilitzen  els valors de la 
“Ponència Cadastral de Repercussió a Garatges de l’any 2013”. 
 
Aquestos nous criteris  son més ajustats a la realitat que els actuals i ens permeten 
plantejar una rebaixa significativa en les taxes d’ocupació privativa i aprofitament 
especial del domini públic . Ens permet desglossar la taxa  per zones d’aplicació en 
funció del valor del sol, perquè no té el mateix valor  el m2 en zones com el casc antic 
respecte a les zones de polígon i per suposat respecte a la resta de zona del casc 
urbà de la ciutat. Així mateix l’informe  econòmic , elaborat pel tècnic municipal en data 
de maig de 2015 que s’adjunta a l’expedient, exposa criteris que s’apliquen sota el MB 
com és l’amplària dels carrers i de es voreres i la temporalitat com a coeficients 
correctors, obtenint finalment valors més reals i més adequats: 
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ZONA QUOTA ACTUAL QUOTA NOVA DIFERÈNCIA 

NÚCLI ANTIC 45,1 €/m 16,80 €/m 62% BAIXA 

RESTA CIUTAT 45,1 €/m 28,72 €/m 36 % BAIXA 

PLATGES 31,5 €/m 20,37 €/m 35% BAIXA 

POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

45,1 €/m 21,24 €/m 52 % BAIXA 

 
 
En tots el casos, aquesta nova ordenança va a suposar una baixada generalitzada de 
la taxa. 
 
 
 

En Oliva , a 13  de mayo de 2015 
 

LA TINENT D’ALCALDE, Delegada 
D’Hisenda (P.D. Decret 17/14) 

 
 
 

Ana Mª Morell Gómez 
 
 
 


	MEMÒRIA DE LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA D’HISENDA

